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الجويهل: أقول لكل من في خاطره شيء علي»محمد الجويهل حيٌّ وباقٍ«
بعد إفاقته من الغيبوبة وّجه الشكر لكل من سأل عنه و»فزع« معه

اثنان من سكرتارية األعضاء يطالعان »األنباء« في طبعتيها في مجلس األمة أمسزحام شديد أمام العناية املركزة حيث يرقد اجلويهل

شهد املستش���فى االميري 
صباح امس حضورا سياسيا 
وطبيا واعالميا كبيرا، لعيادة 
املص���اب اجلويهل، كم���ا اقام 
االطباء ما يش���به ورشة عمل 
طبي���ة مكونة م���ن اطباء املخ 
واالعصاب والعظام والعيون 
واجلراح���ة والباطنية، وذلك 
للوقوف على حالته الصحية.

مدي���ر منطق���ة العاصم���ة 
أكد  الصحية د.عادل اخلترش 
ان حالة محمد اجلويهل الصحية 
جيدة وال يعاني من كسور، مبينا 
ان حالته تتصف ببعض الكدمات 
املتفرقة، مشيرا الى انه سيتم 
نقله من وحدة العناية املركزة 

الى اجلناح الستكمال االجراءات 
العالجية، وقال في تصريح له 
امس ان املريض بصحة جيدة، 
وطلب ان يخرج من املستشفى 
عقب افاقته لكن االطباء طلبوا 
ابقاءه في املستش���فى لبعض 
الوقت، الفتا إل���ى أنه مت عمل 
اش���عة وفحوص���ات مخبرية 
على املري���ض إثر وصوله إلى 

املستشفى في حالة غيبوبة.
ومن جهتها اكدت نائب مدير 
املستش���فى االمي���ري د.أفراح 
الص���راف ان حال���ة اجلويهل 
مستقرة وانه افاق من الغيبوبة 
التي دخل بها جراء االعتداء الذي 
تعرض له كما متت ازالة اجهزة 

التنفس مشيرة الى انه مت عمل 
الطبية من  الفحوصات  جميع 
االش���عة والتحاليل املخبرية 
وجميعه���ا مطمئن���ة الفتة ان 
هناك بعض الكدمات على الوجه 

واجلسم.
واضاف���ت الص���راف ف���ي 
تصريح صحاف���ي ان املريض 
ميكث حاليا في وحدة العناية 
املركزة حيث مت وضعه حتت 
املالحظة الشديدة ملدة 24 ساعة، 
العالجية  مبينة ان االجراءات 
حتتم ابقاءه حت���ت املالحظة، 
كما انه س���يتم عالج املريض 
في املستش���فى ولن يتم نقله 

الى اي مستشفى آخر.

الخترش: صحة الجويهل جيدة وال يعاني 
من كسور ومصاب ببعض الكدمات فقط 

أص���درت كتلة التنمية واإلصالح بيانا بش���أن 
األحداث املصاحبة لندوة »إال الدستور«، حيث جاء 
في البيان: احلمد هلل والصالة والسالم على رسول 
اهلل ژ، وبع���د، فإن كتلة التنمي���ة واإلصالح إذ 
تشيد بالندوة املقامة في منزل النائب الفاضل احمد 
السعدون والتي حضرها جمع من النواب احلاليني 
وعدد من النواب السابقني وممثلي القوى السياسية 
واالحتادات الطالبية والعمالية، والتي عبرت عن 
ضمير األمة برفض العبث بالدستور وتفريغه من 
محتواه ومحاولة احلد م���ن الدور الرقابي ملمثلي 
األمة حتت قبة عبداهلل الس���الم، فإن كتلة التنمية 
واإلصالح لتأسف لألحداث املفتعلة التي صاحبت 

هذه الندوة، تؤكد الكتلة ما يلي:
� رفض كتلة التنمية واإلصالح املبدئي للعنف 
الذي جرى والتعدي بالضرب على شخص محمد 
اجلويهل رغم سابق إساءاته وبذاءاته جتاه عدد من 

النواب وشرائح من املجتمع الكويتي.
� إن احلدث وقع خارج أسوار منزل وديوان النائب 
احمد الس���عدون وليس كما أشيع بأنه في منزله 
او ديوانه، وما حصل كان في الس���احة اخلارجية 
املكش���وفة التي وضعت فيها شاشة كبيرة ألجل 
متابعة اجلمهور الكبي���ر للندوة، ورغم ان املدعو 
محمد اجلويهل هو من أشعل فتيل الفتنة باستفزازه 
الغريب واملتعمد للجمهور احلاضر من خالل بصقه 
على الشاشة خالل كلمة أحد النواب، ثم قيامه بحركة 
مش���ينة بيده للجمهور فإن كتلة التنمية ترفض 
أس���لوب االعتداء بالضرب من أّي من كان، ولوال 
دفاع االخوة املنظمني وبعض أبناء عائلة السعدون 

عن اجلويهل لكانت العواقب أسوأ.
� إن هذه األحداث املؤسفة تثير تساؤالت وعالمات 
اس���تفهام عديدة حول األهداف احلقيقية حلضور 
اجلويهل الندوة وهو غي���ر مدعو لها حيث كانت 

الدعوة للنواب احلاليني والسابقني والقوى السياسية، 
وهو الذي لديه قناة فضائية مش���بوهة يقوم بها 
ببث أفكاره املس���مومة ودعاواه املزورة ليل نهار، 
 كما اننا نتساءل: ملاذا سعى اجلويهل الى استفزاز
اجلمه���ور وتخري���ب الندوة؟ وملصلح���ة من هذا 

األمر؟!
واختتمت الكتلة بيانها قائلة: ان محاولته اإلساءة 
الى النائب الفاضل أحمد السعدون وحتميله مسؤولية 
الضرب الذي تعرض له اجلويهل هي محاولة يقف 
وراءها اإلعالم الفاسد وإعالم الفتنة وهي محاولة 
مكشوفة ألن ما جرى كان خارج منزله، حيث تكون 
هنا مس���ؤولية رجال األمن والشرطة الذين كانوا 
منتشرين بلبسهم الرسمي واملدني في مداخل املنطقة 
وحول املنزل وفي نفس موقع احلدث املؤسف، أخيرا 
ندعو اهلل ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه 

وان يبعد عنها الفنت.

الكتلة أكدت في بيان لها أن الحادث وقع خارج أسوار منزل السعدون

»التنمية واإلصالح«: نرفض مبدأ العنف والتعدي بالضرب على شخص الجويهل

يسيء الى املواطنني ويثير الفنت 
في البل���د، الفتا الى ان احلكومة 
وبكل اسف متهاونة جدا في تطبيق 
القانون على مثل هؤالء، والنتيجة 
الطبيعية لذل���ك ان يكون هناك 

احتقان في الشارع.
واشار الى ان حكومة الكويت 
اصبحت مثاال س���يئا في العالم 
كحكوم���ة متخاذل���ة وضعيفة، 
ومن يطبق القانون لديها يودع 
السجن، كما حصل للضباط، وفي 
مقابل هذا التعسف والفوضى في 
االجهزة احلكومية جندها تعيش 
خارج نطاق التغطية وال تشعر 
بش���عور املواط���ن وال تهتم مبا 
يحصل بالش���ارع. وطالب هايف 
احلكومة بحضور جلس����ة اليوم 
لنزع فتيل األزمة، خاصة ان اول 
ندوة ش����هدت مثل هذه االحداث 
وقد يحص����ل في الندوات القادمة 
ما ال حتمد عقباه، معربا عن أمله 
في أن تعود احلكومة الى رشدها 
والعمل ملصلحة البالد وأال تأخذها 
العزة باإلثم وتدخل البالد في نفق 
مظلم من أجل االنتقام من نائب. 
واستغرب هايف من مستشاري 
رئيس احلكومة الذين يفتون له 
بهذه االفتاءات مبينا ان اغلبهم من 
الوزراء الذين خرجوا من احلكومة 
باس����تجوابات وبالتالي فإن لهم 
بعض املواقف املسبقة جتاه النواب 
وال يقومون بإظهار حقائق االمور 
للرئيس بش����كل واضح. واختتم 
بالقول ان احلكومة كأنها تعيش 
باملريخ، وال تعلم ماذا يجري في 
الشارع وتضع بينها وبني الشعب 
ابوابا مغلقة وفرصتها لتعديل هذا 
التوجه هي احلضور جللسة الغد 
)اليوم( الفتا الى ان بعض النواب 
يتمنى عدم حضورها جللسة االثنني 

حتى يستمر هذا التأزمي.

غير منطقي 

وقال النائب صالح عاشور انه 

سامح عبدالحفيظ - حنان عبدالمعبود 
 محمد راتب  - عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة  

محمد الدشيش ـ هاني الظفيري
مؤمن المصري - فرج ناصر

بعد إفاقته م���ن غيبوبته في 
املستشفى، ظهر الناشط السياسي 
محمد اجلويهل في تسجيل بالصوت 
والصورة وهو على السرير الطبي 
في املستشفى ليقول للناس: أنا 
بخير وال أعاني من شيء، والذي 
أصابني لم يكن إال مجرد »عوار 
بسيط«، واحلمد هلل عّدت األمور 
على خير، وأقول لكل من س���أل 
عني: ما في إال العافية وشكرا في 
البداية وشكرا في النهاية. وقال: إن 
من يحاول التشكيك في إمكانيات 
احلكومة فلير بنفس���ه ما تقدمه 
املستشفيات من خدمات، ونسأل 
اهلل أن يبعدكم ويبعد اجلميع عن 

املستشفيات.
وأضاف: احلمد هلل أن احلكومة 
هي التي قامت بهذه الرعاية كاملة 
وبشكل كاف، واحلمد هلل على كل 
حال، الفتا إلى أن ما أصابه إمنا هو 
عارض طبي بعد شعوره ببعض 
اآلالم في صدره وتطور األمر إلى 
زيادة الوجع، وقال: أنا حاليا حتت 

الفحوصات الطبية.
وزاد: أشكر كل من سأل عني 
وجمي���ع اإلخ���وان الذين فزعوا 
معي، وأنا شعرت بهم وأقول لهم: 
أحبكم، وأقول لكل من في خاطره 
ش���يء علي »ان محمد اجلويهل 

حي وباق«.

ردود فعل

وفي هذا االطار تواصلت ردود 
الفعل النيابية على ما تعرض له 
محمد اجلويهل مساء أمس األول 
من اعتداء أمام ديوانية النائب احمد 
السعدون حيث تفاوتت ردود الفعل 
ما بني متحفظ ورافض للحدث ومن 
حمل احلكومة مسؤولية ما وصلت 

إليه االمور.
وفي هذا السياق وصف رئيس 

مجل���س االمة جاس���م اخلرافي 
االعت���داء على محم���د اجلويهل 
باملؤسف والغريب على املجتمع 
الكويتي، مؤك���دا انه مهما كانت 
مبررات االعتداء فال ميكن معاجلة 
اي خطأ بخط���أ، إن كانت هناك 

اخطاء وراء االعتداء.
الى  واضاف ف���ي تصري���ح 
الصحافيني اننا نسأل اهلل ان يقينا 
مثل هذه احلوادث ويحفظ الكويت 
من كل مك���روه، فنحن في دولة 
مؤسسات حتكمها قوانني وعلينا 
احلذر وان مننع حتول مجتمعنا 
الى شريعة الغاب واال يقوم كل 

شخص بأخذ حقه بيده.
ورفض اخلرافي اخلوض في 
تفاصيل االعتداء والتعليق على 
الرواي���ات املختلفة ومدى تأثير 
حشد الشارع من رفع احلصانة 
على ما يحص���ل، وقال نحن في 
دولة مؤسسات، ويحكمنا القانون، 
وحتكمنا الالئحة، وعلينا ان نعي 

اجراءاتنا.

عمل همجي

من جهته استنكر بشدة النائب 
عدنان املطوع ما أس���ماه بالعمل 
الهمجي املشني، الذي تعرض له 
محمد اجلويهل امام ديوان النائب 

احمد السعدون.
وق���ال املطوع ف���ي تصريح 
صحافي: ان الكويت بلد احلرية 
والدميوقراطية واحترام حقوق 
االنسان وكرامته، ولم تعهد مثل 
هذا النوع من االعتداءات الدموية 

على املعارضني في الرأي.
ووجه املطوع سؤاال الى النواب 
الذين حضروا ندوة »إال الدستور« 
في ديوان السعدون ولم يحركوا 
ساكنا واجلويهل يعتدى عليه في 
املكان نفسه قائال: هل هذا العمل 
غير احلضاري وغير اإلنساني من 
االدوات الدستورية التي تطالبون 
بها؟ وهل هذه هي طريقة انصار 
الدس���تور اجلدد في التعامل مع 

ملن يجاهر بخرق القانون ويباهي 
بذلك.

وأسفت د.أسيل النتشار ثقافة 
العنف ف���ي املجتمع نتيجة عدم 
تطبيق القانون وأصبحنا نعيش 
في غابة من له حق اآلن يأخذه بيده 
دون اللجوء الى القانون فهذا امر 

غير مقبول.
الى مراجعة  ودعت احلكومة 
نفسها وسياساتها وان تقف وقفة 
جادة مع نفسها ومع من يخرق 
القان���ون متمني���ة منها حضور 
جلس���ة الغد )اليوم( مستدركة 
اليوم اجتماع  بقولها: لننتظ���ر 
مجلس الوزراء وما سيخرج عنه 

بخصوص اجللسة اخلاصة.
وأكدت انه اذا حضرت احلكومة 
فبكل تأكيد ستنزع فتيل األزمة اما 
اذا لم حتضر فلكل حادث حديث، 
مشيرة إلى أن كتلة العمل الوطني لم 

تتفق على سبل التخاذ موقف.

مسؤولية الحكومة

من جهته حمل النائب محمد 
هايف احلكومة مسؤولية ما يجري 
الى  من احداث سياسية، مشيرا 
انها مس���ؤولة عن إدخال البالد 
في نفق مظل���م من خالل خرقها 
للدستور واعتمادها الفوضى في 

القرار السياسي.
وقال هايف في تصريح صحافي 
امس ان ع���دم تطبيق احلكومة 
للقانون وعدم محاسبتها للمسيء 
هو السبب الرئيسي في اللجوء الى 
ثقافة العنف لدى البعض، ملمحا 
ال���ى ان ما حصل من اعتداء على 
املدع���و محمد اجلويهل في ندوة 
»إال الدس���تور« وما حصل قبلها 
من حوادث اعتداء على صحافيني 
وغيرها من ح���وادث مماثلة هو 

نتاج السياسة احلكومية.
واضاف نحن ال نرضى باالعتداء 
على أي احد من املواطنني، لكن في 
املقابل ال نرضى بتهاون احلكومة 
ف���ي تطبيق القانون على كل من 

على املواطن محمد اجلويهل مهما 
اختلفن���ا او اتفقن���ا في وجهات 

النظر.
وأضافت: ان حضورنا للندوة 
كان انتصارا للدس���تور وقوانني 
الدولة مستنكرة التعدي على احد 
املواطنني بهذا الشكل الفتة الى ان 
ذلك نتيجة لعدم تطبيق القوانني 
من قبل احلكومة وعدم حرصها 
على تطبي���ق القانون وحمايتها 

واالس���تقرار األمني الذي يطمح 
إليه الشعب الكويتي، مشيرا الى 
ان هناك قانونا وقضاء عادال في 
البالد ميكن للمتضرر أن يلجأ إليه 
بدال من أن يأخذ كل إنسان حقه 

بيده فهذه شريعة الغاب.
وأوضح املط����وع ان القضايا 
النيابية مثل رفع احلصانة تناقش 
داخل املجلس وليس خارجه بعيدا 
عن التش����نج والتعص����ب للرأي 

وعدم احترام حري����ات اآلخرين 
التي كفلها الدستور، الفتا الى ان 
االحتكام الى الشارع يتعارض مع 
كل املبادئ الدستورية، ويجب ان 
تكون املصلحة العامة هي مقياس 

اجلميع.
من جانبها قالت النائبة د.اسيل 
العوضي ان كتلة العمل الوطني 
اصدرت بيانا اس���تنكرنا فيه ما 
حدث امس األول من تعد بالضرب 

املخالفني لهم في الرأي؟
وأضاف املطوع قائال اننا نرفض 
ما حدث من تعد على مواطن كويتي 
بهذه الطريقة البشعة وحتت الفتة 
ندوة »إال الدستور«، مطالبا بتقدمي 
املعتدين الى العدالة لتأخذ مجراها 

وليكونوا عبرة لآلخرين.
وتاب���ع: ان ما حدث ليس من 
ش���يم أهل الكويت وال يتناسب 
الدس���تور والقانون  مع دول���ة 

.. ومتحدثا إلى تلفزيون »الراي« محمد اجلويهل على سريره داخل العناية املركزة في املستشفى األميري 

)متني غوزال ومحمد ماهر وكرم ذياب( د.علي العمير أثناء توجهه لزيارة اجلويهلخلف دميثير يستمع لرأي عبدالرحمن العنجري عن حادثة اجلويهل 

الرئيس جاسم اخلرافي أثناء حديثه للصحافيني

العبدالهادي: المكان الذي تواجد فيه الجويهل لم يكن مهيئاً أو معداً لحضوره

الراشـد: كل نقـطة دم سـقـطت من الجويهـل في رقبة أحمد السـعدون
السـلطان: ما حصـل ليس من شـيم أهل الكويـت وال يمكـن القبول به

البقية ص13

الوعالن: من هو الجويهل؟ ال أعرفه والرسـالة الموجهة أكبر من قضية الضرب
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الخرافي: نحن في دولة مؤسسات يحكمها القانون وعلينا عدم تحويل
مجتمعنا إلى شريعة الغاب واالعتداء على الجويهل مؤسف وغريب

أكد أنه مهما كانت مبررات االعتداء فال يمكن معالجة الخطأ بخطأ »إن كانت هناك أخطاء وراء االعتداء«

د.أسيل العوضي تعلق

د.روال دشتي متجهة لزيارة اجلويهل واالطمئنان على صحته

اللواء د. مصطفى الزعابي واللواء طارق حمادة والعقيد يوسف الهمالن في املستشفى األميري أمس

الشيخ علي اجلابر متوجها لزيارة اجلويهل وحوله بعض القيادات األمنية

مبارك الوعالن معلقا على احلادث علي الراشد متحدثا خالد السلطان في تصريحه الصحافي

اص����در نواب كتل����ة العمل 
الوطني بيانا بخصوص االعتداء 
على اجلويهل. وقال نائب رئيس 
مجلس األم����ة عبداهلل الرومي 
والن����واب ع����ادل الصرعاوي 
وم����رزوق الغ����امن ود.أس����يل 
العوضي وعبدالرحمن العنجري: 
لق����د تابعنا كم����ا تابع اجلميع 
األحداث املؤس����فة التي وقعت 
على هامش ندوة »إال الدستور« 
في ديواني����ة األخ النائب احمد 
السعدون مساء السبت من اعتداء 
آثم عل����ى األخ محمد اجلويهل، 

فبقدر متسكنا باحملافظة على 
الدستور والثوابت الدستورية 
وهو األمر الذي من أجله شاركنا 
به����ذه الن����دوة بقدر متس����كنا 

بالقانون وسيادته وتطبيقه.
اذ نستنكر  وأضافوا: واننا 
هذا االعت����داء ونؤكد كما أكدنا 
سابقا مبناس����بات متعددة أن 
الساحة احمللية هو  ما تشهده 
نتاج واضح للقصور في تطبيق 
القانون وفرض هيبته وهو ما 
شجع الكثيرين بالتطاول عليه 
وجتاوزه بل تعداه الى االفتخار 

بذلك التجاوز والتطاول.
وقال����وا: ان انتش����ار ثقافة 
العنف خالل اآلونة األخيرة يعد 
نتاجا طبيعيا لقصور حكومي 
القان����ون واحترامه  في فرض 
على اجلميع وه����و األمر الذي 
الى  القانون  ينقلنا من دول����ة 
الالقانون وشريعة الغاب التي 
جتيز للكل ان يأخذ حقه بيده، 
وعليه نؤك����د أن على اجلميع 
حتمل مس����ؤولياتهم في فرض 
احترام القان����ون على اجلميع 

كائنا من كان.

نواب كتلة العمل الوطني: نتمسك بالدستور
وسيادة القانون وضرورة تطبيقه

استنكروا حادثة االعتداء

قال مصدر امني ان رجال االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية متكنوا من حتديد هوية عدد من املواطنني 
الذين اشتركوا في االعتداء على الناشط السياسي 
محمد اجلويهل امس االول، مش���يرا الى ان هناك 
مواطنني آخرين جار حتدي���د هوياتهم من خالل 
التحريات التي يقوم به���ا فريق كبير من االدارة 

العامة للمباحث اجلنائية.
وكش���ف املصدر االمني عن ان عددا من رجال 
املباحث اجلنائية كانوا على مقربة من محمد اجلويهل 
ولكن العدد الكبير من املواطنني الذين تهجموا عليه 

بشكل فجائي حال دون حمايته من هذا االعتداء.
واش���ار املصدر الى ان رجال املباحث اجلنائية 
استطاعوا وباالستعانة بأشرطة ڤيديو حتديد هوية 
بعض املعتدين ولكن هناك اشخاصا آخرين لم يتم 

حتديد هوياتهم واماكن سكنهم.
واش���ار املصدر الى ان مدير مباحث العاصمة 

العقيد منصور العتيب���ي رفع قائمة مت حتديدها 
من املعتدين الى وكيل نيابة العاصمة والذي أمر 
باس���تدعائهم للتحقيق معهم م���ع عمل املزيد من 

التحريات لضبط متهمني آخرين.
واش���ار املصدر االمني الى ان قضية الناش���ط 
اجلويهل حملت رق���م 2010/16 جنايات اخلالدية 

ومسمى شروع في قتل.
وقال املصدر ان هذا املس���مى من املمكن ان يتم 
تعديله من قبل النيابة العامة استنادا الى التقرير 
الطبي اخلاص بالناشط السياسي محمد اجلويهل، 
مشيرا الى ان التقرير الطبي والذي تسلمته وزارة 
الداخلية لم يتضمن كس���ورا وامنا تضمن كدمات 
وآثار اعتداء جراء اس���تخدام الُعُقل والعصى في 

االعتداء.
وحول هوية الشخص الذي بدأ في االعتداء قال 
املصدر كان الهجوم جماعيا ومن الصعوبة ان نحدد 

من الذي بدأ باالعتداء.
وقال املصدر ان الناشط محمد اجلويهل سيتم 
استدعاؤه لالستماع الى افادته مرة اخرى وعرض 

عليه بعض املتهمني في االعتداء عليه.
هذا ونفى مصدر امني ان يكون اي من النواب 
سواء النائب احمد السعدون او النائب مسلم البراك 
قد تقدم ببالغ ضد اجلويهل، مضيفا: حتى عصر 

امس لم يحدث ذلك.
يذكر ان جهودا كبيرة بذلها كبار قيادات وزارة 
الداخلية وفي مقدمتها ما بذله وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي 
ووكيل وزارة الداخلية لشؤون األمن العام اللواء 
خليل الشمالي ومدير أمن محافظة العاصمة اللواء 
طارق حمادة ورئيس دوري���ات العاصمة العقيد 
يوسف الهمالن ومساعده املقدم مشعل اخلميس.

»الداخلية«: تم تحديد هوية عدد من المعتدين والتحريات جارية
لمعرفة هويات من شاركوا في االعتداء على الجويهل من خالل المباحث الجنائية

من غير املنطقي أن يتم االعتداء 
على أي شخص بسبب االختالف 
معه، مش���يرا الى ان احلق العام 
يحتم اتخاذ االجراءات القانونية 
مع أي شخص يقوم باالعتداء على 
آخر، مبينا ان هذه الظاهرة تعتبر 
دخيلة على املجتمع الكويت، كما 
ان االختالف ال يج���ب أن يكون 
ذريعة لالعتداء، فبالتأكيد هناك 
من يختلف معي أنا كنائب، وكذلك 
هناك من يختلف مع النائب أحمد 
الس���عدون والن���واب اآلخرين، 
لكن هذا االختالف ال يسمح بأن 
يكون احل���وار عبر اعتداء، الفتا 
الى ض���رورة فت���ح حتقيق في 

احلادث.
وش���دد عاش���ور على أهمية 
البحث على املعتدين وإحضارهم 
بأي طريقة وتقدميه���م للعدالة 
حملاسبتهم، حيث اننا في بلد قانون 
وحرية االف���راد مكفولة، واصفا 
املعتدين بأنهم غير مس���ؤولني، 
متمنيا عدم تكرار هذه احلوادث 

في البالد.

اعتداء مخجل 

بدوره اس���تنكر النائب خلف 
الوحش���ي  دميثي���ر االس���لوب 
والهمجي باالعتداء املخجل على 
مواطن اعزل امام الدميوقراطيني 
وما يسمى بشيخ الدميوقراطية 
أحمد السعدون، قائال: انه شيء 
مؤسف ويجب ان نحترم جميع 
اآلراء وهذه سبة في تاريخ الكويت، 
مشيرا الى انه يختلف مع ما يقوله 

اجلويهل.
واستشهد دميثير مبا حصل في 
انتخابات 1999 في مقره االنتخابي 
حينما جاء احد املرشحني )مطر 
سعيد( وشتم على املنبر، حينها 
تهج���م عليه بعض االش���خاص 
وحميناه ولم ميسه سوء، فوجود 
اجلويهل في ندوة احمد السعدون 
ال يؤثر على احد، فالدعوة عامة 
وللجميع، واذا كان وجوده يشكل 
استفزازا فمن غير املمكن ان يكون 
الرد بهذه الطريقة الوحشية وبهذا 

احلجم.

ال أعرفه

وسئل النائب مبارك الوعالن 
عن االعت���داء ال���ذي تعرض له 
اجلويهل فقال: من هو اجلويهل؟ 
ال أعرف���ه وهل تعرض اجلويهل 
انه كان  لالعتداء أمس؟ مؤك���دا 

منشغال بالندوة.
وأوضح ان هناك حدثا كبيرا 
وهو الندوة والرس���الة املوجهة 
الى احلكوم���ة وهذا احلدث أكبر 
من قضية الضرب، متسائال: أين 
احلكومة التي تتحمل اجلزء األكبر 
من املسؤولية؟ فبسبب تقاعسها 
عن تطبيق القانون وصلت األمور 
الى م���ا وصلت إلي���ه وبدورها 
السلبي ودفع ثمن ما كان يتلفظ 
به من االستهتار باملجتمع الكويتي 

والعوائل التي ال نغفل دورها.
ورفض الوعالن استعجال القوة 

واحلكومة.
وأشار الى ان احلكومة اذا كانت 
مقتنعة بدستورية طلبها فعليها 
احلضور وتأكيد رأيها، وإذا صوت 
املجلس بعدم رفع احلصانة، فهناك 
إجراءات دستورية للحكومة ميكن 
ان تلجأ لها مثل اإلحالة الى احملكمة 
الدستورية، الفتا الى ان الغياب 
هو عجز عن التعبير وعن التعامل 

السليم مع هذه املسألة.

نقطة دم

النائب علي  أدان  من جهت���ه 
الراش���د الهجوم الذي تعرض له 

اجلويهل.
ف���ي تصريح  الراش���د  وقال 
صحافي ان ما حدث هجوم همجي 
قام به ثلة ال تؤمن بالدستور ومن 
يدعون حماية الدستور، وهم اول 
من ميزقون الدستور ويدوسون 
علي���ه، الفتا الى انه ف���ي االيام 
الس���ابقة كان هناك هجوم على 
احكام قضائية ص���درت بطرق 
قانوني���ة على اش���خاص وبكل 
دميوقراطية واليوم ملجرد الرأي 
يقوم من يدعي حماية الدستور 
بالهجوم على مواطن كويتي ابدى 

رأيه.
الراش���د: نس���تنكر  وأضاف 
الهجوم بهذه الطريقة الس���ادية 
دون ان يحرك صاحب هذا املنزل 
وهذا الديوان شعرة منه للدفاع 

حضور النواب لإلدالء برأيهم.
وأعرب السلطان عن أمله في 
حضور احلكومة للجلسة، مؤكدا 
ان ردود فعل شديدة ستحدث في 
حال لم حتضر اجللسة، واستمرار 
للندوات، وسيقود ذلك الى تأزمي 
ومواجهة بني الش���عب الكويتي 

وأضاف السلطان: أستغرب عدم 
تدخل رج���ال الداخلية في حينه 
ووقف هذا االعتداء، رافضا حتميل 
مسؤولية ما حصل ملنظمي الندوة 

او النواب الذين حضروها.
وش���دد عل���ى ان مث���ل هذه 
التصرف���ات مس���تنكرة من قبل 

اجلميع، معربا ع���ن أمله في ان 
يتم التوصل الى هوية من قام بهذا 

االعتداء حتى ميكن محاسبته.
وحول ما يشاع ان احلكومة لن 
حتضر جلسة اليوم قال السلطان: 
نحن ننتظر ان حتضر احلكومة 
اجللسة وتبدي رأيها، باالضافة الى 

صحاف���ي ام���س: »مهم���ا أخطأ 
الش���خص فهناك قانون يتم من 
خالله محاس���بته على أخطائه، 
وما حص���ل يعتبر جرمية بحق 
الش���خص وبحق املجتمع ككل، 
وبالتالي فهو امر غير مقبول وال 

ميكن ان نقبل به.

لكن على نفس���ها جنت براكش، 
مضيفا ان الدور الرئيس���ي على 
احلكومة الت���ي كان يجب عليها 
ضب���ط إيقاع املس���اس بكرامات 

الناس وجتريح أعراض الناس.
وزاد: ان احلكومة تخاذلت في 
تطبيق القانون على الكبير قبل 
الصغير واحلضر والبدو والسنة 
والشيعة، اجلميع كان لهم دور في 
بناء الكويت، وما حدث أمس هو 

نتيجة ما قام به اجلويهل.
وأكد الوعالن انه اذا لم حتضر 
احلكومة جلسة غد )اليوم( فإن 
كل اخليارات مفتوحة، متمنيا ان 
تأتي احلكومة وأال يكون غيابها 
محاولة لتنقيح الدستور والقضية 
ليست قضية فيصل املسلم بل ان 
القضية قضية الدستور والدفاع 

عنه واحملافظة عليه.
أمام  اننا غ���دا )اليوم(  وقال 
مرحلة مفصلية ومفترق طرق، 
مبينا ان قطار الندوات مس���تمر 

لوقف االنقالب على الدستور.

شيم أهل الكويت

من جانبه أك���د النائب خالد 
السلطان ان ما حصل من اعتداء 
على املواطن محمد اجلويهل، امر 
غير معهود ومس���تغرب، مشيرا 
الى ان ما حصل ليس من ش���يم 

اهل الكويت.
وقال الس���لطان في تصريح 

علق احملامي رياض الصانع على عملية 
االعتداء على محم���د اجلويهل بأنه من 
املؤسف أن يكون اللقاء والندوة املقامة 
باسم الدستور ولترسيخ الدميوقراطية، 
والتي تعتمد على تبادل احلوار وتقارب 
احلجج واحترام رأي األغلبية، أن تكون 
ساحة لتبادل الطعنات، مضيفا فال ماضي 
الكويت وال حاضرها يعرف عملية التناحر 
والتقاتل بأسلوب الغاب الذي حدث من 

تصفية وجهة نظر سياسية أو أفكار أو 
مواقف. وزاد الصانع: إن انهيال مجموعة 
من احلاضرين بالتعدي مبختلف مسميات 
االعتداء واإلهانة بقصد إزهاق روح محمد 
اجلويهل بصورة ش���ائعة وجماعية من 
خالل تبادل الهتاف احلماسي »اذبحوه.. 
اذبحوه«. ليشكل واقعة غير مسبوقة في 
تاريخ الكويت وجناية شروع في قتل مع 

سبق اإلصرار والترصد.

فبمجرد دخول اجلويهل وأثناء سيره 
متوجها إلى الندوة ملشاركة احلاضرين 
وليكون أحد املستمعني واملشاركني في 
الندوة انهالت عليه مجموعة من احلاضرين 
ضربا واعتداء، ولوال تدخل بعض املتعقلني 
وبعض أفراد الشرطة لكان قد وقع ما ال 
يتحمد عقباه. ومن هنا فإنني أمتنى من 
اجلميع، مهما كان اخلالف في الرأي، أال 
يصل إلى التعصب األعمى ويكون سببا 

في ارتكاب اجلرائم ألننا جميعا في قارب 
واحد اسمه »الكويت« وان اإلخالل به في 
أي موقع سيؤثر بال شك في بقية املواقع. 
واختتم الصانع تصريحه بأنه قام بتقدمي 
بالغ إل���ى النيابة العامة ضد من اعتدى 
على اجلويهل، مضيفا أن النيابة قد أحالت 
تسجيل البالغ إلى املخفر املختص، وهو 
مخفر اخلالدية. وقد حملت القضية رقم 

2010/16 جنايات اخلالدية.

الصانع: الكويت لم تعرف في ماضيها أو حاضرها هذا التقاتل بأسلوب الغاب
قدم بالغاً للنيابة العامة ضد من اعتدى على الجويهل وحملت القضية رقم 2010/16 جنايات الخالدية

احملامي رياض الصانع

عن ضيوفه املوجودين في بيته، 
مؤكدا ان كل نقطة دم سقطت من 
اجلويهل في رقبة احمد السعدون 
الذي لم يحم ضيوفه ويدعي حماية 

الدستور.
وقال ان الدستور يعطي حق 
الرأي لكل املواطنني ولكل مقيم على 
هذه االرض، اال ان هناك من يفصل 
الدستور حسبما يراه مستنكرا 
استكمال الندوة بعد الشروع في 
قتل شخص دون ان يكون هناك 
موقف من صاحب الديوان وكأنه 
يؤيد ما قامت به هذه الثلة »فهذا 

امر غير مقبول«.
واضاف ان ه���ذه ندوة عامة 
ومن حق اي ش���خص ان يحضر 
ولم تقتصر الدعوة على اشخاص 
معين���ني، مس���تدركا: واذا كان 
الس���عدون ينب���ري للدفاع عن 
الدستور فلينبر للدفاع عن مواد 
الدستور التي تعطي احلق للرأي 

والرأي اآلخر.
وقال الراشد: كان ينبغي ايقاف 
ه���ذه الن���دوة اال ان ما حدث هو 
قانون الغاب وهمجية ال نقبل بها، 
وال يعتقد البعض ان من يخالفهم 
الرأي سيهابون، بل لن يهابهم اهل 
الكويت وسنكون باملرصاد لكل من 

يريد حتويل الكويت الى غابة.
وزاد: نع���م نختلف مع محمد 
اجلويهل ف���ي آراء كثيرة لكن ال 
نقبل ان تتحول الكويت الى غابة 

وانتهاك الدستور.

تعقب الجناة

وطالب النائب احلريتي وزارة 
الداخلية بتعقب اجلناة وسرعة 
إلقاء القبض على املتورطني في 
االعتداء على اجلويهل، وتقدميهم 
الى احملاكمة كي ينالوا جزاءهم، 
ومن اجل تفعيل القانون في دولة 
املؤسسات، مؤكدا ان من شأن هذا 
االجراء ردع كل من تسول له نفسه 

خرق القانون.

مكان الجويهل

النائ���ب ناج���ي  واس���تنكر 
العبدالهادي االعتداء الذي تعرض 
السابق  له امس األول املرش���ح 
محمد اجلويهل، مؤكدا في الوقت 
ذاته ان امل���كان الذي تواجد فيه 
اجلويهل كان غير مهيأ الستقباله 

او حضوره. 
وقال العبدالهادي في تصريح 
صحافي، مثلما استنكرنا االعتداء 
الذي تع���رض له األخ زايد الزيد 
والعنف في اجلامعات واملدارس 
الذي  فإننا نس���تنكر االعت���داء 
تعرض له املرشح السابق محمد 
اجلويهل، لكن في الوقت نفسه ان 
املكان كان غير مؤهل الستقبال او 
وجود اجلويهل فيه ونسأل اهلل 
ان يشفيه. وأش���ار العبدالهادي 
الى ان نقل املعارك السياسية الى 
الشارع ال يفيد املجتمع، بل على 
العكس من ذلك فإن هذا األمر من 
شأنه اإلضرار بالشارع املتعطش 
الى إجناز املشاريع والتنمية وحل 

مشكالته. 
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