
 7  محليات  االحد ٥ ديسمبر ٢٠١٠   

 محمد اجلويهل أرضا في ساحة الهجوم 

 الجويهل في غيبوبة كاملة داخل فائقة «األميري»

 سامح عبدالحفيظ ـ حنان عبدالمعبود
  عبداهللا قنيص ـ محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري

  ما تخوف منه البعض عندما أعلن عن نية 
املرشح الســــابق محمد اجلويهل املشاركة في 
الندوة حدث بالفعل، حيث تعرض األخير لضرب 
مبرح على يد عدد كبير من املشاركني في الندوة 
ما أدى الى نقله الى العناية الفائقة في املستشفى 

األميري، ودخوله في غيبوبة كاملة.
  وكان اجلويهــــل قد وصل الــــى مقر الندوة 
وانتظر بعض الوقت داخل ســــيارته مشــــعال 
ســــيجارة حتى جاء دور حديث النائب مسلم 
البراك ترجل اجلويهل من ســــيارته ونظر الى 
شاشات العرض الكبيرة وبصق باجتاهها، فانهال 
عليه عشرات احلضور وأوسعوه ضربا وجاءت 
سيارات اإلسعاف والدوريات التي كانت موجودة 

لفض االشتباك ونقلته من مكان الندوة.
  ولقــــي رجال األمن صعوبــــة كبيرة في فك 
االشــــتباك ونقل اجلويهل الــــى خارج املنطقة 
احمليطة بالديوان ولم يتمكنوا من ذلك إال بعد 

ان طلبوا اإلسناد من وزارة الداخلية.
  من جهة اخرى، أفاد مصدر أمني بأن التوصل 
الى املهاجمني أمر يســــير، خاصــــة ان الواقعة 
مصورة كاملة بالڤيديو، الفتا الى ان الداخلية 
وصل اليها شــــريط يصور الواقعة بداية من 
قيام اجلويهل بالبصق على شاشــــة العرض 
عندما كان النائب مســــلم البراك يتحدث خالل 
الندوة، مرورا باالعتداء على اجلويهل، وحتى 

نقله الى املستشفى.
  وقال املصــــدر: ان حتديد مســــمى القضية 
سيعتمد على اعتبارات عدة منها احلالة الصحية 
للجويهل، فإذا كانت اإلصابة بليغة فقد تصبح 

جناية، وكذلك أقوال أطراف القضية.
  من جهة اخرى، قال املصدر ان النائب البراك 
له احلق في رفع دعوى قضائية ضد اجلويهل 

نظرا ملا فعله.
  وباستفســــار «األنباء» عن احلالة الصحية 
للجويهل أفادت مصــــادر طبية بأنه دخل في 

غيبوبة كاملة. 

 بعد أن هاجمه عشرات من المشاركين في ندوة «إال الدستور» 

 سيارة اإلسعاف تقل اجلويهل إلى املستشفى األميري 

 جهود مضنية من رجال األمن لوقف الهجوم على اجلويهل 

 اجلويهل أرضا بعد الهجوم عليه من جماهير الندوة 

 محاوالت إلسعاف اجلويهل 

 اللواء الشمالي متابعا نقل اجلويهل إلى املستشفى 

 جانب من الفوضى خالل حادثة الهجوم على اجلويهل 

 (هاني الشمري)  .. وداخل سيارة اإلسعاف وتبدو على وجهه آثار الكدمات 

 لقطات من الحدث 
 > لم يتم القبض على أحد ومحامو 
اجلويهل كانوا يعملون لتسجيل قضية 

«الشروع في قتل».
  > متـــت إحاطة مستشـــفى األميري 
بسياج امني، ولم يسمح ألحد بدخوله اال 

للحاالت املرضية او ذويهم للطوارئ.
  > نفى مصدر امني ما اشـــيع عن 
تعرض وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
االمن العام اللواء خليل الشمالي للضرب، 
الفتا الى ان الشمالي تدخل النقاذ ما 

ميكن انقاذه وسط املعتدين.

  > شهود عيان قدروا عدد املشاركني 
فـــي االعتداء على اجلويهل مبا يقرب 

من ٤٠ شخصا.
  > حالـــة اجلويهل الصحية مبدئيا 
ضربة بني احلاجبني أدت إلى كسر ودخول 

عظم اجلبني الى داخل الرأس.
  > بحسب مصدر طبي دخل اجلويهل 
فـــي غيبوبة ومت وضع أجهزة تنفس 
صناعـــي وقام األطباء بعمل أشـــعة 
مقطعية لتحديد مـــا إذا كان تعرض 

لنزيف. 


