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مؤمن المصري
ألزمت الدائرة التجارية في احملكمة الكلية شركة 

تأمني بأن تؤدي مبلغ 26 ألفا لورثة احد الوافدين.
وكان أهل املتوفى قد جلأوا لرفع دعواهم للمحامي 
علي مطر الواوان وطالب بإلزام الش����ركة بأن تؤدي 
مبلغ 50 الفا كدية ش����رعية وتعويض مادي وأدبي 
بعد ان تسبب سائق مركبة بقتل ابنهم الشاب الذي 

كان يعيلهم في احلياة باالصطدام به اثناء سيره في 
الطريق، وقد أصيب املتوفى باصابات حادة ادت لوفاته 
بسبب نزيف حاد وذكر الواوان في دعواه ان املتوفى 
هو ابن في العش����رينيات من عمره وهو االبن البكر 
لوالديه وهما كبيران في السن وكان العائل الوحيد 
لهما والخوته. وقدم الواوان حافظة مستندات طويت 
عل����ى صورة من احلكم اجلزائي القاضي بإدانة قائد 

املركبة وشهادة صادرة من ادارة التحقيقات ثابت فيها 
بيانات املركبة واس����م الشركة املؤمن عليها )املدعى 
عليها( وصورة من ش����هادات مي����اد اخوته القصر 
وصورة صادرة من مجلس الش����عب املصري تثبت 
بانه ال يعمل باحلكومة وال بالقطاع اخلاص وطالب 
الواوان بالزام شركة التأمني بأن تؤدي لورثة املتوفى 

مبلغ 50 الفا كتعويض أدبي ومادي ودية شرعية.

إلزام شركة تأمين بدفع 26 ألف دينار كدية لورثة مصري عشريني توفي في حادث

محامي أسرة المغدورة دالل النقي لـ »األنباء«: هناك »تجار شنطة« 
يريدون المتاجرة بدم الضحية ودفع أسرتها للتنازل عن دم ابنتهم مقابل عمولة

محمد الجالهمة
كش����ف محامي اسرة الفتاة 
القتيل����ة دالل النقي عن وجود 
»جتار شنطة« يسعون للحصول 
على التنازالت من اهل الضحايا 
في جرائم قت����ل اخلدم واقناع 
اهالي الضحايا وعبر كل الوسائل 
سواء االغراءات املادية او حتى 
التدخل بوجهاء اجتماعيني من 
اجل احلصول على ورقة التنازل، 
وأوضح احملامي فايز العتيبي 
في حديث خص به »األنباء« ان 
هؤالء الباحثني عن التنازل يزداد 
عملهم خاصة في جرائم اخلدم 
التي يذهب ضحيتها ابرياء كما 
ذهبت الضحية دالل النقي ب� 12 
طعنة قاتل����ة على يد خادمتها 

الفلبينية جاكاتيا.
واس����تغرب العتيبي س����ر 
حتركات ه����ؤالء التجار الذين 
وصفهم بأنهم ال يقيمون وزنا 
ألي قيم اخاقية او اجتماعية 
في ظل حترك احلكومة الفلبينية 
بعد ان وعدت الرئيسة الفلبينية 
آوريو ارسال نائبها كمبعوث 
س����امي الى الكوي����ت من اجل 
محاول����ة احلص����ول على عفو 
للقاتلة التي ادينت في درجات 
التقاض����ي الثاث وحكم عليها 

باالعدام.
وه����اب العتيب����ي باجلميع 
الى رف����ض التنازل واحليلولة 
دون جناح مس����اعي بعض من 
جتار الش����نطة للحصول على 
تنازل داعيا اهل الكويت جميعا 
الى تقدمي واج����ب العزاء الهل 

الفلبينية بعد ثاث سنوات منذ 
حدوث اجلرمية البش����عة التي 

حصلت في مايو 2007.
وماذا عن التحركات الفلبينية 
محاول��ة  اج��ل  م��ن  االخي��رة 
احلص��ول على عفو ع��ن القاتلة 
في ارسال مبعوث رفيع املستوى 
الى الكويت من اجل التوسط لها 

بهذا الشأن؟
الفصل  القضاء قال كلم����ة 
واغلق باب هذه القضية نهائيا 
ولم يتبق س����وى تنفيذ حكم 
االعدام، ومن حق اي س����فارة 
ان تتحرك النقاذ رعاياها بأي 
امامها،  وس����يلة تراها متاحة 
وهذا امر مش����روع، ولكن من 

االعالمية؟
ابدا ان����ا تبرع����ت ان اكون 
محامي دفاع عن اسرة القتيلة 
من منطلق انسان���ي بحت، ولو 
تتذكر فلم يصاحب جلس���ات 
التقاضي  احملاكمة في درجات 
الثاث اي تغطيات اعامية حتى 
اكون ابحث عن كسب اعامي، فقد 
تبرعت لوجه اهلل تعالى واميانا 
بضرورة ان تأخذ املرحومة دالل 

النقي حقها.
ولكون عمل احملامي في املقام 
االول هو عمل انساني ولكون 
القتيلة كويتية اجلنسية فماذا 
تنتظ����ر من كويت����ي في وقت 
الشدائد أليس الفزعة وهي سمة 

اعني اش����خاصا تخصصوا في 
محاوالت الضغ����ط على ذوي 
الضحايا في مثل هذه القضايا 
من اجل حثهم على التنازل سواء 
عن طريق عرض مبلغ مالي من 
سفارة اجلاني او الضغط على 
اهل املجن����ي عليهم عن طريق 
االستعانة بأش����خاص ميتون 
بصلة قرابة مع ذوي القتيل وهو 
ما ميكن ان نسميه باستخدام 
ورقة الضغط االجتماعية، واقول 
لهم ان يخجل����وا مما يقومون 

به.
ه��ؤالء  يس��تفيد  وم��اذا 
االشخاص س��واء الذين يعملون 
على التح��رك ف��ي قضية دالل 
االخ��رى  بالقضاي��ا  او  النق��ي 

املشابهة؟
طبعا هؤالء يستفيدون ماليا 
من الس����فارات التي تبحث عن 
التنازل لرعاياها ممن يرتكبون 
جرائم بش����عة من هذا النوع، 
وهم اشبه بتجار شنطة باعوا 
االخاق بحفنة من الدنانير، وهم 
يتكاثرون في مثل هذه القضايا، 
ويعمل����ون احيانا حتت مظلة 
السفارات التي يرتكب رعاياها 

جرائم قتل مماثلة.
لم حتدثنا عن دافعك االنساني 
الن تق��وم بالتراف��ع وبال مقابل 

كمحام السرة الضحية دالل؟
انا رب اس����رة ولدي ابناء، 
واعرف حجم املأساة التي هزت 
اسرة دالل مبوتها، فلك ان تتخيل 
كيف ميكن ان تصحو والدتها 
على صراخ ابنتها الكبرى سارة 

القتيلة دالل في ابنتهم بعد ان 
يتم تنفيذ حكم االعدام في القاتلة 
الفلبينية التي قتلت دالل بدم 
بارد وتسببت في هدم كيان اسرة 
كاملة، قائا: »اخلادمة القاتلة لم 
تقتل دالل فقط بل قتلت اسرة 
كاملة وهدمت ترابطها في هذه 
اجلرمية البشعة التي لن ينساها 
ذووها بسهولة والتزال ورغم 
مرور ثاث س����نوات عالقة في 

اذهانهم«.
كن��ت محامي اس��رة القتيلة 
في درجات التقاضي الثالث اول 
درج��ة واالس��تئناف والتميي��ز 
حتى ص��دور احلكم النهائي ضد 
القاتل��ة الفلبينية باالعدام، حدثنا 
عن دورك خاصة وان هناك نيابة 
تقوم ب��دور االدع��اء العام ضد 

القاتلة؟
نعم انا كنت محامي اس����رة 
النقي، ووجودي  القتيلة دالل 
مكمل لوج����ود النيابة بصفتها 
مدعي����ا باحل����ق الع����ام اما انا 
املدني  بصفتي مدعي����ا باحلق 
السرة الضحية، كما ان القاتلة 
حصلت على حقها الكامل بالدفاع 
عنها من قبل محامني اوكلتهم 
السفارة الفلبينية للدفاع عنها، 
وحضرت في جميع جلس����ات 
درج����ات التقاضي الثاث التي 
الفصل قبل ش����هر  قالت كلمة 
القاتلة  النهائي باعدام  باحلكم 

التي ادينت بالدرجات الثاث.
سمعنا من اس��رة القتيلة انه 
ترافعت كمح��ام عنهم بال مقابل 
هل كن��ت تبح��ث ع��ن الدعاية 

ح����ق اهل القتيل����ة دالل النقي 
رفض التنازل ع����ن دم ابنتهم 
وهذا حق كفله القانون والشرع 
وال مج����ال للج����دال حول هذا 
االمر، ولك����ن املريب والغريب 
في هذا املوضوع هو حتركات 
البع����ض م����ن الكويتيني الذي 
يرتبط البعض منهم مبصالح 
مع السفارات والتحرك من اجل 
احلصول على تنازل من اسرة 

القتيلة.
م��ن ه��ؤالء االش��خاص وما 
دوره��م بالتحدي��د خ��الل هذه 

التحركات؟
ه����ؤالء االش����خاص وانا ال 
اعن����ي احملامني بالطب����ع، بل 

كويتية خالصة.
ألم يكن يكف��ي وجود النيابة 
كان��ت س��تتكفل متام��ا  الت��ي 
باحلص��ول على احلك��م العادل 

للقتيلة؟
با شك النيابة خصم عادل، 
وكانت تقوم بدورها على اكمل 
وجه ولكن وجود محام للضحية 
ايضا ضرورة كدور مكمل لدور 
النيابة وقد فعلت ما بوسعي مللء 
هذا اجلانب واعتقد انني جنحت 
وخال الس����نوات الثاث امام 
محكمة اول درجة واالستئناف 
والتمييز حت����ى نطق القضاء 
الفصل  العادل بكلمة  الكويتي 
وحك����م باالعدام عل����ى القاتلة 

التي ش����اهدت القاتلة وتذهب 
لتجد ابنتها دالل التي كانت قد 
بلغت الثانية والعش����رين من 
عمرها قبل اسبوع من اجلرمية 
مسجاة على االرض غارقة في 
دمائها وقد اخترق جسدها 12 
طعنة وجهتها لها اخلادمة، لك 
ان تتخيل هول الفاجعة وتتخيل 
ام وش����قيقة دالل وبقية افراد 
اسرتهما وهم يشاهدون ابنتهم 
غارقة في دمه����ا با ادنى ذنب 
ارتكبته جتاه القاتلة التي قتلتها 
بدم بارد.هل من رسالة توجهها 
للجمي��ع بعد ان عاص��رت هذه 

القضية املأساوية؟
اخي الفاضل، ما اريد ان اقوله 
الكويتيني  رسالة اوجهها لكل 
هو ان كل كويتي عليه ان يرفع 
رأس����ه فخرا لوج����ود القضاء 
الكويتي الع����ادل احلر النزيه، 
فهو حص����ن املظلومني وحمى 
العدالة احلقيقية في هذا البلد، 
ويوما عن يوم تترسخ قناعاتنا 
وقناعات اجلميع بنزاهة وعدالة 
القضاء الكويتي والتي ال نكررها 
كجملة بل نؤكدها وتؤكدها جميع 
االحكام التي اعادت احلقوق الى 
اصحابها وانصفت املظلومني، 
وما من دعوة اخرى اوجهها الهل 
الكويت ولكل مقيم على ارضها 
س����وى ان ادعوه����م الى تقدمي 
واجب الع����زاء لذوي املرحومة 
دالل النقي بع����د ان يتم تنفيذ 
حكم االعدام بالقاتلة الفلبينية 
التي حصلت على محاكمة عادلة 

نزيهة وحكم عليها باالعدام.

مـــن حـــق أي سـفــارة أن تحــاول إنقــاذ 
أي مــن رعاياهـا ولكـن القضـاء قـال كلمتـه النهائيـة

البـــد علــى كــل كويتــي أن يرفــع رأســه 
فخــرًا فـي ظـل وجـود قضـاء كويتـي عـادل نزيـه

فايز العتيبي دعا أهل الكويت لتعزية أهل دالل بعد إعدام القاتلة الفلبينية 

املغدورة دالل النقياحملامي فايز العتيبي متحدثا للزميل محمد اجلالهمة  )سعود سالم(

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

�أبو�سـالــح
66050901

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

مطـلـوب للبـيـع
بيت يف منطقة �سباح النا�سر

66677519

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

�لمجانية ــات  ــدم ــخ �ل ـــاأل عـــن  ��ـــس

�لعزل �لمزدوج ر�ئد 

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2


