
الثالثاء 7 ديسمبر 2010   3محليات
المجلس أعرب عن ارتياحه لنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين وهنأ أمير قطر بفوز بالده بتنظيم المونديال

المتهمون نفوا االعتداء ورجال المباحث واجهوهم بأدلة إثبات

مجلس الوزراء استنكر االعتداء على الجويهل: نرفض استخدام لغة العنف

»الداخلية«: ضبط متورطين في االعتداء على الجويهل وإحالتهم للنيابة خالل ساعات
 أمير زكي ـ حنان عبدالمعبود  

عبداهلل قنيصـ  محمد الجالهمة
اعلن مصدر امني ان جهاز أمن 
الدولة دخل على خط قضية البحث 
عن املعتدين على الناشط السياسي 
محمد اجلويهل، مش���يرا الى انه 
مت ضب���ط عدد من املتورطني في 
االعتداء وستتم احالتهم إلى النيابة 
خالل ساعات حيث واجههم رجال 
املباحث بأدلة إثبات. وقال املصدر 
ان هناك اعدادا فاقت ال� 20 شخصا 
مت حتديدهم واستدعي عدد منهم 
للتحقيق اال انهم نفوا ان يكونوا 
قد اشتركوا في االعتداء، مؤكدين 
ان ظهور صورهم ال يعني تورطهم 

في االعتداء.
وقال املصدر األمني ان هناك 6 
أشخاص لدى أجهزة وزارة الداخلية 
يتيقن تورطهم ف���ي االعتداء او 
اش���تراكهم في هذا االعتداء، وان 
هؤالء ستتم احالتهم الى النيابة 
بعد انهاء التحقيق ورصد سجلهم 

اجلنائي.
واش���ار املصدر الى ان من مت 
االس���تماع ال���ى افادتهم ومن ثم 
اطلق س���راحهم ف���ي ادارة أمن 
الدولة واملباحث اجلنائية منهم 
من ادع���وا بأنه���م تدخلوا لعدم 
افساد الندوة اجلماهيرية املهمة 
بالنسبة لهم، وآخرون قالوا انهم 
يرفضون االعت���داء وان تدخلهم 
جاء حلماية الشخص الذي كان 

يتعرض للضرب.
وكشف املصدر االمني ان بعض 
األشخاص الذين مت استدعاؤهم 
واالستماع الى افادتهم قالوا إنهم 
لم يكونوا على علم بأن الشخص 
املعتدى عليه هو محمد اجلويهل، 
مؤكدي���ن ان تدخلهم انطلق من 
حرصهم على س���المة ش���خص 
يتعرض لالعتداء دون ان يعرفوا 

هوية هذا الشخص.
وقال عدد من الذين مت االستماع 
الى اقوالهم سواء في أمن الدولة 
أو مباح���ث العاصمة انهم كانوا 
على مسافة من مكان جلوس محمد 
اجلويهل وبالتالي لم يشاهدوا ما 
صدر عنه، فكيف لهم ان يعتدوا 
على شخص دون ان يعرفوا هويته 
او حت���ى يعرفوا مل���اذا يتعرض 

للضرب.

على اجلويهل مح���ذرة من فتنة 
بني أطياف املجتمع، وذكرت في 
تصريح للصحافة ان مجتمعنا 
لم يتعود هذا األسلوب الهمجي 
الذي ال ينم إال عن حقد دفني على 

املخالفني لهم في الرأي.
وتساءلت الشيخة: من املسؤول 
عن حادثة االعتداء ومن يحركهم 
لض���رب الوحدة الوطنية وإثارة 
الفتنة وهل ه���ؤالء كويتيون أم 
دخالء على املجتمع الكويتي الذي 
جبل على قبول الرأي اآلخر واحترام 
اآلخرين؟ وطالبت األحمد بدور أكبر 
للعقالء في ضبط عواطف وانفعاالت 
املتهورين والدخالء على املجتمع 
والدميوقراطي���ة التي أصبحت 
ش���ماعة الدخالء في الوقت الذي 
طالبت فيه بدور حازم من وزارة 
الداخلية والضرب بيد من حديد 
وفتح حتقيقات في احلادثة حفاظا 
على أرواح املواطنني والوافدين على 
حد سواء، وازداد استغراب األحمد 

واش���ار املصدر الى ان اطرف 
االق���وال ما ذك���ره اح���د من مت 
استدعاؤه حينما قال كنت اعتقد 
ان الشخص الذي يتم االعتداء عليه 
لص وتدخلت لوقف االعتداء عليه 
وليس ضربه وذلك حتى وصول 

الدوريات.
وجدد املصدر األمني التأكيد 
عل���ى ان هناك أش���رطة وصورا 
بحي���ازة أمن الدول���ة واملباحث 
اجلنائية تبني بشكل واضح الى 

حد ما اجلناة.
وفي ه���ذا االطار أس���تنكرت 
النائبة د.سلوى اجلسار ما حدث 
من كارث���ة ضد املواطن الكويتي 
محمد اجلويهل، ويعتبر ما حدث 
تكميما لألفواه وتقييدا حلرية الرأي 
رغم اختالفي معه ومع بعض نواب 
األمة في استخدام ألفاظ وعبارات 
متدنية ومقززة تهدف الى الفرقة 
وال تصب في املصلحة الوطنية. 
وما حدث يعتبر خرقا للدستور 

استكمال الندوة بعد االعتداء وكأنه 
األمر ال يعنيهم حياة إنسان مواطن 
حر أو موته حتت األقدام، ووجهت 
األحمد رسالة الى مجلس الوزراء 
بالتح���رك العاجل إلنقاذ الوضع 
األمني في الكويت مذكرة بأوضاع 
أمنية غير مستقرة في دول مجاورة 
خشية ان ميتد التناحر الطائفي 
أو القبلي الى الكويت كما أشارت 
األحمد برسالة مماثلة الى مجلس 
األمة بفتح باب التحقيق واتخاذ 
موقف مشترك الستنكار احلادثة 
للحفاظ على الكويت وأمنها وعلى 
األسرة في متاسكها وحمايتها من 
شريعة الغاب ومتنت األحمد في 
ختام تصريحاتها الشفاء العاجل 

للجويهل والصبر ألسرته.

حادث مؤسف

من جانبه اس���تنكر املسؤول 
االعالمي باحلركة الدس���تورية 
االسالمية احملامي اسامة الشاهني 
االعتداء ال���ذي تعرض له محمد 
اجلويهل، محمال احلكومة مسؤولية 
احلادث املؤسف لتراخيها في تطبيق 
القانون ما جعل العنف بديال لدى 
البعض لنيل احلقوق والتعبير 
عن املواقف.وقال الشاهني في بيان 
صحافي ان احلركة الدس���تورية 
االسالمية س���بق ان حذرت من 
تداعيات ع���دم تطبيق القوانني، 
وق���د تابعنا ما حدث عندما متت 
مهاجمة احدى القنوات التلفزيونية 
بعدما تعرضت لشخصيات كويتية 
بكلمات مسيئة.وقال الشاهني ان 
احلركة ال تقبل االعتداء على اي 
احد من املواطنني بأي صورة، لكن 
في املقابل ال تقبل تهاون احلكومة 
في تطبي���ق القانون على كل من 
يسيء الى املواطنني ويثير الفنت 
في البلد.وحذر املسؤول االعالمي 
للحرك���ة م���ن خرق الدس���تور 
وجتميده عمليا في ظل الفوضى 
مما يهدد بانهيار املؤسسات ودولة 
القانون في الكويت.وأكد احملامي 
اسامة الشاهني على ان املسؤول 
احلقيقي عن احلادثة هو من استفاد 
من حتوي���ل احلديث من الفزعة 
للدستور والدفاع عن مؤسساته 
ومبادئه الى احلديث عن حادثة 

االعتداء املرفوضة.

دون التشدق بحمايته، ويعتبر 
س���ابقة خطيرة في حق الكويت 
واملجتمع الكويت���ي وقيمه. فال 
نس���مح مبصادرة احلريات في 
إطارها احملدد املبني على االحترام 
وقبول الرأي اآلخ���ر. ان موقفي 
ثابت مؤمن���ة مبصلحة الكويت 
ومواطنيها. فاالنتماء أوال وأخيرا 

للكويت وليس لالفراد والتكتالت 
أو أي ش���رائح أخرى. فالكويت 
بلد قانون وعلى وزارة الداخلية 
إصدار بيان تستنكر فيه ما حدث 
وتوضح تطبيقها الصارم للقانون 
على اجلميع، وان تؤدي واجباتها 
دون تقصير، فأمن الكويت في أمن 
مواطنيها. ان حادثة اجلويهل يجب 

أال متيع أو تعلق، ومصلحة الكويت 
فوق كل اعتبار وال مجال لتقليب 
املصالح اخلاصة عل���ى العامة. 
ان حماية الدستور يتم في قاعة 
عبداهلل السالم ال عبر التجمعات أو 
الهتافات أو البيانات أو الشعارات، 
وحماي���ة املواطنني واجب علينا 
نحن النواب كما أقسمنا، وعلينا أن 

نبر بالقسم ال أن نضرب به. واهلل 
يحفظ الكويت قيادة وشعبا.

اعتداء آثم

كما استنكرت الشيخة فريحة 
األحمد رئيسة اجلمعية الكويتية 
لألس���رة املثالية ورئيسة نادي 
الفت���اة الرياضي االعت���داء اآلثم 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
االسبوعي امس في قصر السيف 
برئاسة س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

الدولة لشؤون  وقال وزير 
ال���وزراء روض���ان  مجل���س 
الروضان في تصريح صحافي 
عقب االجتماع انه بمناس���بة 
حلول الع���ام الهجري الجديد 
استهل المجلس أعماله بتقديم 
التهان���ي والتبريكات  أخلص 
الى مقام صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد والى 
الشعب الكويتي الكريم، سائال 
المولى عز وجل أن يعيد هذه 
المناسبة الكريمة على األمتين 
العربية واالس���المية جمعيا 

بالخير واليمن والبركات.
وقد أحي���ط المجلس علما 
بتشكيل الوفد الرسمي المرافق 
لصاحب السمو األمير في الدورة 
الحادي���ة والثالثين للمجلس 
التعاون  األعلى لدول مجلس 
المقرر  العربية  الخليج  لدول 
عقدها في مدينة أبوظبي � دولة 

االمارات العربية المتحدة.
وف���ي ه���ذا الص���دد أعرب 
المجلس ع���ن تمنياته لقادة 
دول مجلس التعاون الخليجي 
بالنجاح والتوفيق في تحقيق 
المزيد من االنج���ازات ودعم 
األهداف الخيرة التي أنشئ من 
أجلها المجلس بما يعود بالخير 
والفائدة على شعوبهم ويسهم 
في ترسيخ دعائم السالم واألمان 

للمنطقة والعالم أجمع.
المجل���س على  ثم اطل���ع 
الرس���ائل التي تلقاها صاحب 
الس���مو األمي���ر  م���ن كل من 
الرئيس نيكوال س���اركوزي � 
الفرنسية  رئيس الجمهورية 
وم���ن الرئيس بون���ي يايي � 
رئيس جمهوري���ة بنين ومن 
الملك جيغمي كيسار نامجيل 
وانجش���وك � ملك بوتان ومن 
د.عبدالرحم���ن ش���يخ محمد 
محمود � رئيس والية بونتالند 

في الصومال.
وقد تعلقت هذه الرس���ائل 
بأوجه التعاون بين تلك الدول 

الصديقة والكوي���ت في كافة 
المجاالت والميادين.

وأحاط سمو رئيس مجلس 
المجل���س بالعارض  الوزراء 
الصحي الذي تعرض له  النائب 
الوزراء  األول لرئيس مجلس 
ووزي���ر الدفاع الش���يخ جابر 

المبارك.
وقد طمأن وزي���ر الصحة 
د.هالل الس���اير المجلس على 
وضع���ه الصحي مؤك���دا أنه 
يشهد تحس���نا ملحوظا بحمد 

اهلل وفضله.
وقد تمنى المجلس للنائب 
الوزراء  األول لرئيس مجلس 
ووزير الدفاع أن يمن اهلل عليه 
باكتمال الشفاء ويمده بموفور 
الصحة والعافي���ة لمواصلة 
عطائه المعهود في خدمة الوطن 

والمواطنين.
وبمناس���بة فوز منتخبنا 
الق���دم ببطولة  الوطني لكرة 
الدورة العشرين لكأس الخليج 
مساء امس تقدم مجلس الوزراء 
التهاني والتبريكات  بأخلص 
لصاحب السمو األمير وسمو 
الكويتي  العهد وللشعب  ولي 
الكريم مسجال الشكر والتقدير 
لالتحاد الكويت���ي لكرة القدم 
الالعبي���ن والجهاز  وألبنائنا 
الفني واالداري وكل من ساهم 
في تحقيق هذا االنجاز، الكبير 
متمنيا للرياضة الكويتية المزيد 
من التقدم والنجاح في مختلف 

الميادين.
الى  المجلس  كما اس���تمع 
ش���رح قدمه وزي���ر الداخلية 
الفري���ق الركن الش���يخ جابر 
المجلس  الخال���د اطلع في���ه 
على تفاصيل جريمة االعتداء 
المش���ين على المواطن محمد 
الخالدية  الجويهل في منطقة 
موضح���ا أن النيابة العامة قد 
باشرت التحقيق في هذه الواقعة 
بمعاونة األجهزة األمنية تمهيدا 
لمساءلة من تثبت مسؤوليتهم 
عن هذه الجريم���ة ليأخذ كل 

قصاصه العادل.
وقد عبر مجلس الوزراء عن 
ادانته واس���تنكاره الشديدين 
لهذه الجريمة البشعة التي لم 

يعهدها مجتمعنا الكويتي وما 
التآخي  جبل عليه م���ن روح 
المس���ؤولية  وااللتزام بروح 
مؤكدا رفضه القاطع الستخدام 
لغة العنف وما ينطوي عليه 
من أبع���اد تمس أم���ن البالد 

واستقرارها وثوابتها.
كم���ا دعا المجل���س جميع 
المواطنين الى تجس���يد روح 
المواطنة الحقة والحفاظ على 
الوطني مؤكدا  مقومات األمن 
ضرورة االلتزام بمواد الدستور 
وأحكامه ليبقى دائما أهل الكويت 
كما عرف���وا نموذج���ا صادقا 

للتالحم والتآخ���ي وااللتزام 
بالنه���ج الديموقراطي القويم 
وقبول الرأي والرأي اآلخر قوال 
وعمال واألحكام للقانون والعمل 
جميعا من أجل مصلحة الكويت 

أوال وأخيرا.
كما س���جل مجلس الوزراء 
الكبيرين  ش���كره وتقدي���ره 
للجهود التي قامت بها أجهزة 
وزارة الداخلية ورجال األمن في 
التعامل مع هذه الواقعة وتالفي 
تطوراتها السلبية والمحافظة 

على األمن واالستقرار.
ومن جانب آخر أعرب مجلس 

الوزراء ع���ن خالص االرتياح 
الجراحية  العملي���ة  لنج���اح 
الت���ي أجريت مؤخرا  الثانية 
لخادم الحرمين الشريفين الملك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
عاهل المملكة العربية السعودية 
الشقيقة يوم الجمعة الماضي 
في الواليات المتحدة األميركية 
لتثبيت عدد م���ن الفقرات في 
العم���ود الفق���ري اس���تكماال 
للعملية السابقة والتي تكللت 
بفضل اهلل تعال���ى بالتوفيق 
المولى عز  والنجاح، س���ائال 
وجل أن يحيطه بكريم عنايته 

ويديم عليه الصحة والعافية 
وأن يحفظه س���ندا للش���عب 
الس���عودي الشقيق ولألمتين 

العربية واالسالمية.
كما أعرب المجلس عن خالص 
تهانيه الى صاحب السمو الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني � أمير 
دولة قطر الشقيقة وللشعب 
القطري الشقيق بمناسبة فوز 
دولة قطر بتنظيم كأس العالم 
لك���رة القدم لعام 2022 والذي 
انجازا رياضيا متميزا  يعتبر 
لكافة الدول العربية واالسالمية 
والذي يمثل امتدادا لمس���يرة 

التقدم والنجاح التي تحظى بها 
الشقيقة قطر بقيادتها الحكيمة 
في مختل���ف المجاالت، مؤكدا 
وض���ع كل امكان���ات الكويت 
المساهمة في انجاح  من أجل 
التجمع  اس���تضافة قطر هذا 
الرياضي العالمي الكبير، راجيا 
من المولى عز وجل لدولة قطر 
الشقيقة وش���عبها الكريم كل 
التقدم والرقى في ظل القيادة 

الحكيمة لسموه.
ثم بحث المجلس ش���ؤون 
مجلس األمة واطلع بهذا الصدد 
على الموضوعات المدرجة على 
جدول أعمال جلس���ة مجلس 

األمة.
ثم بحث المجلس الشؤون 
التقارير  السياسية في ضوء 
التطورات  المتعلقة بمجم���ل 
الراهنة على الساحة السياسية 
على الصعيدين العربي والدولي 
التاسعة  الذكرى  وبمناس���بة 
والثالثين للعيد الوطني لدولة 
المتحدة  العربي���ة  االم���ارات 
الشقيقة يتقدم مجلس الوزراء 
بخالص التهنئة لصاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
وسمو ولي العهد والى رؤساء 
المجلس األعلى لالتحاد والى 
الش���عب االماراتي الش���قيق، 
ويس���أل المولى العلي القدير 
لدولة االمارات الشقيقة المزيد 
التقدم والرخاء واالزدهار  من 
وأن يديم عليه���ا نعمة األمن 
واالس���تقرار في ظ���ل القيادة 
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان.
كم���ا اس���تعرض المجلس 
توصي���ات لجن���ة الش���ؤون 
القانونية بشأن مشروع مرسوم 
اعفاء مدخالت  بشأن ضوابط 
الصناعة للمنشآت الصناعية 
بدول مجل���س التعاون لدول 
الخليج العربية من الضرائب 
الجمركية ومش���روع مرسوم 
بالموافقة عل���ى اتفاق تعاون 
تج���اري بين حكومة  الكويت 
وحكومة سيراليون ومشروع 
مرسوم بالموافقة على اتفاقية 
تع���اون ف���ي مجال الش���باب 
والرياضة بين حكومة الكويت 

الليبية  العربية  والجماهيرية 
العظمى  الشعبية االشتراكية 
ومشروع مرس���وم بالموافقة 
على اتفاقية الخدمات الجوية 
بين حكومة الكويت وحكومة 
الجمهورية الهيلينة ومشروع 
مرسوم بالموافقة على اتفاقية 
تعاون في المجال الس���ياحي 
بين حكومة الكويت وحكومة 
الديموقراطي���ة  الجمهوري���ة 
الفيدرالية االثيوبية ومشروع 
مرسوم بالموافقة على مذكرة 
تفاهم للتع���اون بين حكومة 
الكويت وحكومة الجمهورية 
الديموقراطي���ة  الجزائري���ة 
الش���عبية في مجال الشباب 
والرياضة ومش���روع مرسوم 
بالموافقة عل���ى مذكرة تفاهم 
بين حكومة الكويت وحكومة 
الجزائري���ة  الجمهوري���ة 
الديموقراطية الشعبية للتعاون 
في مجال تحلي���ة مياه البحر 
ومشروع مرسوم بالموافقة على 
مذكرة تفاهم في مجال المعارض 
بين حكومة الكويت وحكومة 
العربية السورية  الجمهورية 
ومشروع مرسوم بالموافقة على 
مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت 
وحكومة الجمهورية الجزائرية 
الديموقراطية الشعبية حول 

التعاون في المجال الزراعي.
وق���رر المجل���س الموافقة 
على مشاريع المراسيم ورفعها 

لصاحب السمو األمير.
وبن���اء عل���ى أمر صاحب 
الس���مو األمير وتقديرا للدور 
المش���رفة  المه���م والمواقف 
للمغف���ور له بإذن اهلل تعالى 
د.غازي عبدالرحمن القصيبي 
� وزي���ر العمل الس���اب���ق في 
الس���عودية  العربية  المملكة 
الشقيقة تجاه الكويت وال سيما 
ابان محن���ة االحتالل العراقي 
الغاشم اآلثم فقد قرر المجلس 
اطالق اس���م المرحوم د.غازي 
القصيبي على احدى المدارس 
تخليدا لذكراه الطيبة ومواقفه 
المشهودة سائال اهلل سبحانه 
وتعال���ى أن يتواله بواس���ع 
مغفرته ورضوانه ويس���كنه 

فسيح جناته.

المجلس اطلع على العارض الصحي الذي تعرض له  المبارك وتمنى له الشفاءإطالق اسـم غازي القصيبي على إحدى المدارس تخليـدًا لذكراه الطيبة

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر اخلالد خالل اجللسة

رئيس الوزراء يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية
 من متدربي المعهد الديبلوماسي الكويتي الخميس

حتت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
ــس الوزراء وزير اخلارجيةـ   ــد وبحضور نائب رئيس مجل احملم
ــي الشيخ د.محمد الصباح،  رئيس مجلس إدارة املعهد الديبلوماس
ــي حفل تخريج الدفعة الثانية من متدربيه  يقيم املعهد الديبلوماس

وعددهم 59 متدربا من بينهم 17 متدربة.
وسيقام احلفل في الساعة احلادية عشرة والنصف صباح يوم 
ــمبر 2010 في مسرح املعهد الديبلوماسي  اخلميس املوافق 9 ديس

مبقر املعهد )شارع اخلليج العربي ـ مقابل سوق شرق(.

وقد أكدت إدارة املعهد أن رعاية وحضور سمو رئيس مجلس 
الوزراء لهذا احلفل سيكونان مصدرا العتزاز وتقدير اجلميع خاصة 
أبناءه خريجي املعهد، كما انه يعبر عن تثمني سموه للدور الكبير 

املناط بالديبلوماسية الكويتية.
ــة من خريجي املعهد  ــد البرنامج التدريبي لهذه الدفع وقد امت
ــر 2009 واختتم في اكتوبر 2010  ــام كامل حيث ابتدأ في اكتوب لع
ومتت من خالله تغطية 17 من املهارات املطلوبة للعمل الديبلوماسي 

احملترف.

أسامة الشاهنيد.أفراح الصرافد.سلوى اجلسارالشيخة فريحة األحمد

الصراف: حالة الجويهل 
مستقرة وسيخرج خالل يومين 

ويشكو من آالم بالرقبة
أك���دت نائبة مدير 
األميري  املستش���فى 
د.أف���راح الصراف أن 
حالة املرشح السابق 
ملجلس األم���ة محمد 
اجلويهل قد استقرت 
متام���ا وأن وضع���ه 
الصحي جيد، وقالت 
الصراف في تصريح 
ل� »األنب���اء« إنه نظرا 
الواضح في  للتحسن 
احلال���ة م���ن املتوقع 
خروجه ف���ي القريب، 
مش���يرة الى ان اطباء 

اجلراحة كان من املفت���رض أن يبتوا في حالته، ولكنهم كانوا 
مش���غولني للغاية، ولكن بشكل عام حالته جيدة ولم يتأثر من 
الغيبوبة التي أصيب بها بسبب شدة الضرب الذي تعرض له، 

ولكنه مازال يعاني من آالم شديدة في الرقبة.

محمد اجلويهل

)متين غوزال(محمد اجلويهل على سريره محاطا ببعض أفراد أسرته


