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النائب أبورمية يقاضي الجويهل 

تقدم محاميا النائب د.ضيف اهلل أبورمية 
محمد منور وماجد أبورمية ببالغ للنائب 
العام ضد محمد اجلويهل بصفته صاحب 
قناة »السور« بس���بب املقاطع التي بثها 
على قناته خالل األيام السابقة بدعوى أنها 

تضمنت سبا وقذفا بحق موكلهما.
وق���ال احملامي محمد من���ور في بيان 
وزعه أمس ان اجلويهل كش���ف من خالل 
ما بثته قناته من مقاطع مستمرة لإلساءة 
للنائب ابورمية انه من يحرض على زرع 
الفتنة بني أبناء الش���عب الكويتي، وذلك 
من خالل تصوير بعض النواب والتدوين 
على صورهم بعبارات تسيء لهم بشكل 
مباشر وال ميكن السكوت عنها وخاصة أن 
القناة وخالل األيام املاضية تعمدت إظهار 

صورا ملوكله على خلفية أغنية تتضمن 
سبا وقذفا.

من جهته قال احملامي ماجد أبورمية ان 
مسألة بث القناة من اخلارج ال يعني عدم 
خضوع محم���د اجلويهل ألحكام القانون 
الكويتي ألن قانون اجلزاء الكويتي عالج 
هذه املس���ألة حينما قرر س���ريان أحكام 
قانون اجلزاء عل���ى املواطنني الكويتيني 
الذين يرتكبون جرائ���م في اخلارج، كما 
يقع اجلويهل ايضا حتت طائلة القانون 
لك���ون بث هذه القناة يص���ل الى أراضي 
الكويت، كم���ا ان ما ارتكبه اجلويهل ُيعد 
من اجلرائ���م املعاقب عليها وفقا للقواعد 
العامة لقانون اجل���زاء الكويتي جلرائم 

السب والقذف.

مركز رياض

مبقولة  مقالت��ي  اب��دأ 
»امليت احلي«، فهي مأساة 
مواطن فقير يحيا بالكاد ، 
لفظت��ه احلياة فهرب منها 
عل��ى غير رغب��ة منه إلى 
غيبوبة، ورأى األطباء رأفة 
بظروفه ان يسدلوا الستار 
على معاناته ويستخرجوا 
ل��ه تصري��ح دف��ن، لكن 
املوت ل��م يكن ب��ه ارحم 
يحتمله  ول��م  احلياة،  من 
اكث��ر م��ن ثالث لي��ال ثم 
ضاق به فقذفه إلى احلياة 
مرة أخرى، ه��ذه الواقعة 

الت��ي ارويها حقيقية وليس��ت م��ن خيال أو 
ابداع كاتب س��ينمائي. فهذه القصة � املأساة 
حصلت ملصري مات أو »هكذا« اعتبروه ملدة 
ثالثة أيام قضاه��ا داخل القبر، ثم عاد بعدها 
للحي��اة مرة أخرى كش��اهد حي وجتس��يد 
ألمراض املجتمع التي منها اإلهمال والفوضى 
ف��ي مهنة من اجل املهن على وجه البس��يطة 
اال وهي مهن��ة الطب، فالواقع��ة كما يرويها 
»حس��ن املصري اجلنسية � امليت احلي« إذا 
جاز التعبير تبدأ مع عودته من عمله ذات ليلة، 
حيث يعمل خراطا، وبعد تناوله للعشاء ذهب 
في نوم عميق لم يفق منه إال بعد خمسة أيام، 
حيث أصي��ب بغيبوبة صباح الي��وم التالي، 
قرر االطباء على اثرها انه مات مس��موما ومت 
نقله للمستش��فى، حيث استخرج له شهادة 
وفاة وتصري��ح دفن، ودفن بجوار والده في 
قبره، وأقام أهله س��رادق العزاء وسط حالة 
من احلزن الش��ديد ومراسم احلداد القاسية، 
خاصة ان الفقيد »احلي« كان حينها في ريعان 
ش��بابه ال تتعدى سنه ثمان وثالثن سنة ولم 
مير على زواجه سوى شهرين فقط، املفاجأة 
واملعجزة كم��ا يرويها صاحبها »امليت احلي« 
ان��ه بعد ثالثة ايام من دفن��ه وتواجده بالقبر 
اس��تيقظ من موته او غيبوبته ليجد نفس��ه 
محاطا بالظالم مرتديا زي��ا من قطعة واحدة 
مدعم��ة بكمية م��ن القطن، فق��ام بالصراخ 
وح��اول اخل��روج من القبر باجتاه الس��اللم 
املؤدية لباب املدف��ن، وظل في صراخه طيلة 
يومن ويقوم بالنداء على أحد لينقذه واحلمد 
هلل انه دفن في غرفة حس��ب ما هو متبع في 
مص��ر، اما ل��و كان دفن في مدف��ن كما هو 
جار في الكويت واخلليج ملا اس��تطاع احلركة 
في اليوم اخلامس، فق��ام »التربي« بإحضار 
تصريح، وعقب دخوله ومش��اهدته ل� »امليت 
احلي« أصي��ب بأزمة قلبية اودت بحياته ومت 
نق��ل امليت احلي للمستش��فى، وف��ور علم 
والدت��ه بالواقعة همت بزيارت��ه ومبجرد ان 
رأته ابتسمت ثم س��قطت مفارقة احلياة هي 
االخرى، األمر ال��ذي افقد امليت احلي القدرة 
على الكالم ملدة ثالثة أش��هر الى أن اس��ترد 
عافيته وعاد إلى بيت��ه )حجرته( مرة أخرى، 
أما موقف األطباء الذين استخرجوا له شهادة 
وفاة من املستشفى بطريق اخلطأ فقد فوجئ 

املستش��فى  مدي��ر  ب��ان 
والطبي��ب هرب��ا بع��د ان 
شطبا اس��مه من سجالت 
الذي  املستش��فى  ودفاتر 
خ��رج منه ميتا بش��هادة 
وفاة،  وبالعودة إلى املنظار 
القانوني لتلك الواقعة على 
ضوء أحكام قانون اجلزاء 
الكويتي والقوانن اخلاصة 

في دولتنا.
فالب��ن ان القان��ون 25 
لس��نة 1981 بش��أن مزاولة 
مهن��ة الطب البش��ري نص 
في مادت��ه رقم 1/1، 8، 9 أنه 
يعتبر ممارس��ا ملهنة الطب البش��ري ويتحمل 
مس��ؤولية ممارس��ته كل من باش��ر بنفسه او 
بواسطة غيره أو بأي وسيلة أخرى في شخص 
إنس��ان الفحص أو التشخيص أو اعطاء شهادة 
أو تقري��ر طب��ي يتعل��ق بصح��ة اإلنس��ان او 
بتعطيله عن العمل، كذلك إجراء الفحوص الطبية 
الش��رعية او إجراء الصفة التش��ريحية جلثث 
او اعطاء تقارير طبية بهذا الش��أن – ونص في 
امل��ادة 13 »يكون الطبيب مس��ؤوال في احلالتن 
االثنت��ن.. ويهمنا احلال��ة األولى: أ �  إذا ارتكب 
خط��أ نتيجة اجله��ل بأمور فني��ة يفترض في 
كل طبيب اإلملام بها س��واء من حيث تشخيص 
امل��رض او وصف العالج املناس��ب وترتب على 
هذا اخلطأ االضرار باملريض وال شك ان طبيب 
املستشفى الذي كشف على »امليت احلي« اخطأ 
في التشخيص واصفا حالته بالتسمم وكان هذا 
اخلطأ السبب املباش��ر الذي على أساسه اعتبر 
احلي ميتا ومت استخراج شهادة وفاة وتصريح 
دفن على خ��الف احلقيقة وهو ما أوقع الطبيب 
املس��ؤول عن التش��خيص للمحاكمة التأديبية 
وذل��ك عم��ال بنص امل��ادة 40/39 م��ن القانون 
وذلك فيما يرتكبونه م��ن مخالفات ألحكام هذا 
القان��ون أو ألصوله وترفع تل��ك الدعوى بقرار 
من وكيل وزارة الصحة العامة، هذا عن املخالفة 
اإلداري��ة إال أن هناك مخالف��ات جزائية ارتكبها 
الطبيب الذي أخطا في التش��خيص وهي قيامه 
مع مدير املستش��فى بشطب اسم »امليت احلي« 
من س��جالت املستش��فى الذي ادخل فيه على 
خالف احلقيقة، األمر الذي أعاق إثبات انه خرج 
منه ميتا وهو ما أوقع مدير املستشفى والطبيب 
الذي شخص حالة »امليت احلي« حتت حكم املادة 
257، 258 من قان��ون اجلزاء الرتكابهما تزويرا 
في مس��تند رس��مي وهو دفاتر إثبات الوفيات 
باملستش��فى بأن اثبتا على خالف احلقيقة حالة 
وفاته ثم قيامهما بشطبها لإليهام بأنه لم يدخل 
املستشفى وذلك هربا من املسؤولية امللقاة على 
عاتقهما. األمر الذي أسبغ املشرع اجلزائي عليه 
عقوب��ة احلب��س التي ال جتاوز ثالث س��نوات، 
فض��ال عما أوردناه من عقوب��ات تأديبية توقع 
عليهما � هذا عن حالة اخلطأ في التشخيص من 

قبل األطباء.
رياض الصانع
www.riyad-center.com

حسين يموت ثم يعود إلى الحياة بعد ثالثة أيام!

بقلم: المحامي رياض الصانع

ق���ال مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم املقدم خليل 
األمير ان اإلدارة ستقوم بإجراء القرعة للمتقدمني لعدد 5 
دورات رقي���ب إطفاء منها 4 دورات تخص الذكور ودورة 
خاصة بالنساء، الفتا الى ان اإلدارة العامة لإلطفاء انتهت 
من جميع اختباراتها للمتقدمني بالنسبة للقبول في سلك 

اإلطفاء.
وأش���ار الى ان دورات الرجال املتقدمني ستكون داخل 

مركز إعداد رجال اإلطفاء ف���ي كبد، والفئة األخرى وهي 
النساء س���تكون دورتهن في منطقة الساملية، وجزء من 
هذه التدريبات خاصة امليدانية للنساء سيكون في مركز 
إعداد رجال اإلطفاء، موضحا ان القرعة ستقام االثنني املقبل 
حيث مت جتهيز موقع خاص ومستقل داخل مدرسة إعداد 
رجال اإلطفاء، وس���تنقل امللتحقات برفقة مشرفة لتلقي 

التدريبات امليدانية إن حالفهم احلظ في القرعة.

واعتبر خليل األمير حرص اإلطفاء على إشراك املرأة 
ف���ي العمل بهذا القطاع كمفتش���ات، أنه من إميان اإلدارة 
العامة لإلطفاء بضرورة إتاحة الفرصة للفتيات الكويتيات 
لاللتحاق باإلطفاء لتفعيل دور املرأة في مس���يرة العمل 

الوطني. 
وأشار األمير الى انه في متام الساعة الثامنة صباحا 

في صالة فجحان هالل املطيري بنادي القادسية.

اإلطفاء تجري قرعة للمتقدمين لخمس دورات رقيب بينها دورة خاصة للنساء اإلثنين المقبل

قضية تزوير كفاالت خدم في مركز خدمة بالفروانية 
تكشف مواطنًا مزورًا سجل 63 شخصًا كأبناء له في »الجنسية«

مروج خمور »ديلڤري« 
يسقط  بـ 1000 دينار

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
أحال مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الش���يخ احمد اخلليفة الى 
نيابة املخدرات يوم امس شابا من غير محددي اجلنسية بتهمة حيازة مواد مسكرة 
بقص���د االجتار وأرفق في ملف القضية 1000 دين���ار اعترف البدون بانها حصيلة 

اجتاره في املواد املسكرة واملخدرة.
وقال مص���در امني ان معلومات وردت الى مدير عام املكافحة عن اجتار ش���اب 
ف���ي اخلمور وانه يقوم بتوصيل اخلمور ال���ى منازل الزبائن مبقابل مالي يبلغ 70 
دين���ارا للزجاجة الواحدة وعليه مت االيعاز الى ادارة املكافحة الدولية بقيادة املقدم 
يوسف اخلالدي والرائد مشعل القحطاني وعدد من ضباط »الدولية« ليتمكن فريق 
العمل من استدراج البدون الى بيع زجاجتني والقي القبض عليه بعد تسلمه املبالغ 
املرقمة وبالتحقيق معه اعترف باجتاره في املسكرات لالنفاق على سهراته احلمراء 
وباالنتقال الى الش���قة التي يستأجرها في حولي عثر رجال املكافحة على اخلمور 

واملبالغ املالية التي ارفقت في ملف القضية.
والالفت في القضية ان الش���اب البدون اعت���رف بأنه يقوم بترويج اخلمور الى 
ش���قق ومنازل الزبائن قائال خالل اعترافاته: كثير من مروجي اخلمور يطلبون من 
الزبائن احلضور اليهم أو عقد الصفقة معهم في مكان يحددونه اما انا فاعمل بنظام 
»الديلڤري« الى اي زبون يتصل علي والهدف ان اكسب زبونا وازيد سعر الزجاجة 

5 دنانير للتوصيلة.

أمير زكي
العامة  اإلدارة  أوقف رجال 
اللواء  الهجرة بقيادة  ملباحث 
الراش����د  عب����داهلل خليف����ة 
مواطن�����������ا يعم����ل في احد 
مراكز اخل�����دمة، وتبني بعد 
التحقي�������ق معه انه استخرج 
17 ڤي����زا على كفال����ة أحداث 
وذلك مقابل مبالغ مالية يقوم 

بتحصيلها لنفسه.
وأكد مصدر أمني ان اللواء 
الراش����د أح����ال املواط����ن الى 
التزوير  االختصاص بتهم����ة 
في محررات رس����مية وإساءة 
استعمال مهام عمله الوظيفية، 
كما تشعبت قضية املوظف الذي 
يعمل في ادارة مراكز اخلدمة 
في محافظة الفروانية، فاألمر 
ل����م يتوقف عند ه����ذا احلد اذ 
أدت القضية الى كشف قضية 
تزوير جنسية، بعد ان كشفت 

القضية وضبط املوظف وبعد 
بحث وحتري ق����ام به املالزم 
اول سليمان مندني اتضح ان 
الس����وابق  أرباب  املوظف من 
وسبق ان اتهم بقضايا تزوير 
وانه قام ف����ي اآلونة األخيرة 
باستخراج 16 اقامة خادم على 

الذين  التحقيقات ان األحداث 
قام املوظف بتسجيل الكفاالت 
بأس����مائهم جميعهم اخوة في 
اجلنسية، وان والدهم لديه في 
ملف جنسيته 63 ولدا من أم 
واحدة، ومت اصدار اجلنسية 
الكويتية لهؤالء ال� 63 بناء على 
معلومات تقدم بها والدهم في 

اجلنسية.
وق����ال مص����در أمن����ي ان 
معلومات سرية وردت للوكيل 
املس����اعد لش����ؤون اجلنسية 
اللواء  واجل����وازات باإلناب����ة 
عبداهلل الراشد تفيد بأن موظفا 
كويتيا يعم����ل في احد مراكز 
اخلدمة في محافظة الفروانية 
يق����وم بتزوير واس����تخراج 
اقامات خدم على كفاالت احداث 
كويتيني ممن لم يبلغوا السن 
القانونية بع����د، فأوعز ملدير 
ادارة البحث والتحري مبتابعة 

كفالة 6 أحداث كويتيني جميعهم 
اخوة، وبعد البحث والتحري 
عن كيفية استخراج االقامات 
اتضح انه ال وجود مللفات لهم 
وان املوظف قام باس����تخراج 
ڤيزا دون ملفات ودون ضمان 
صحي او رس����وم فتم اصدار 
اذن من النيابة لضبط املوظف 
الذي توارى عن األنظار، فيما 
مت ضبط األشقاء الستة الذين 
اعترفوا بأنهم يتقاضون مبلغا 
من املال من املوظف مقابل كل 
كفالة يقوم بتس����جيلها على 

اسمائهم.
التحقي����ق معهم  وخ����الل 
اكتشف رجال مباحث الهجرة 
ان االخ����وة بينه����م اثنان من 
مواليد نفس العام ألم واحدة، 
وليسا توأمني كما تشير بيانات 
ميالدياتهم، أما املفاجأة الكبرى 
فهي ان والدهم لديه 63 ابنا وبعد 

مخاطبة االدارة العامة للجنسية 
ووثائق السفر اتضح ان األب 
صادر ضده حكم بالس����جن 3 
سنوات وانه صادر ضده قرار 
بايقاف اصدار جنسية كويتية 
له لوجود شبهات تزوير في 

املعلومات.
الراش����د  اللواء  أمر  وعليه 
النيابة  ال����ى  القضية  بإحالة 
وإصدار أم����ر ضبط واحضار 
الكويتي، فيما  ضد املوظ����ف 
البحث والتحري  باشر رجال 
في االدارة العامة للجنسي���ة 
ووثائق السفر التنسيق م����ع 
األبناء واصدار امر بضب�����ط 
األب الذي يعتق����د انه ق������ام 
بتس����جيل ع����دد كبي����ر من 
األشخاص في ملف جنسيته 
كأبن�������اء له وذلك كنوع من 
التزوي����ر ليحص����ل لهم على 

اجلنسية الكويتية.

اللواء عبداهلل خليفة الراشد

احملامي محمد منور محمد اجلويهل النائب د.ضيف اهلل أبورمية

املواطنان وأمامهما كمية املخدرات املضبوطة معهما

سكران يبلغ عن جريمة قتل ويرفض الذهاب للمخفر: 
»أنا مطلوب للسجن شلون تبون أروح للمخفر؟!«

خليجي وبدون يعترفان بسرقة 12 منزاًل في الجهراء

لصوص يهربون بـ 15 ألف دينار من »النهضة«

هاني الظفيري
»ألو عمليات، قتيل في مزرعة 
على طريق املطالع«، كانت هذه 
هي اجلملة التي وردت من هاتف 
مواطن الى غرفة العمليات أمس 
األول، كافية الس����تنفار عدد من 
دوريات أمن اجلهراء التي انطلق 
رجالها الى موقع البالغ، خاصة ان 

املواطن حدد اسم وموقع املزرعة 
وروى رؤيته جلثة ملقاة بداخلها. 
وقال مص����در امني ان رجال امن 
اجلهراء قاموا بتمش����يط موقع 
البالغ ولم يعثروا على ش����يء، 
فأعادوا االتص����ال على املواطن 
املبلغ، ونفى أن يكون قد أبلغ عن 
جرمية قتل، وعندما طالبه رجال 

األمن للتحقق من بالغه قال لهم 
»شلون أروح للمخفر وأنا أصال 
مطلوب للسجن على ذمة قضية 
مالية؟!«، وأوضح املصدر انه ومن 
خالل طريقة حديث املواطن على 
الهاتف تبني أنه كان سكرانا وعليه 
سجلت قضية وجار ضبطه بتهمة 

بالغ كاذب وإزعاج السلطات.

أمير زكي
متكن رج����ال اإلدارة العام����ة للمباحث اجلنائية 
وحتديدا رجال ادارة بحث وحتري محافظة اجلهراء 
بقيادة العقيد سعد العدواني من ضبط شابني خليجي 
وبدون اعترفا بسرقة نحو 12 منزال في نطاق محافظة 
اجلهراء، وكشف مصدر أمني في تصريح ل� »األنباء« 
ان احد املتهمني وهو اخلليجي اعترف بأنه كان يغادر 
الى موطنه وفيه يقوم ببيع املس����روقات والتي هي 
عب����ارة عن الكترونيات ومجوهرات، كما اعترفا بأن 
حصيلة س����رقاتهم جتاوزت ال� 30 ألف دينار وذلك 
خالل أشهر بس����يطة امتهنا فيها سرقة املنازل التي 

يغادر قاطنيها صيفا.

وقال مصدر أمني ان تعدد الس����رقات دعا العقيد 
العدواني الى تشكيل فريق عمل والتنسيق مع االدارة 
العامة لألدلة اجلنائية والتي قام فنيوها برفع البصمات 
من املنازل التي تعرضت للسرقة وقادت التحريات الى 
وضع شاب بدون في دائرة االتهام لعالمات الثراء التي 
حلت عليه فجأة وشرائه مركبة حديثة رغم فقر أفراد 
أسرته، وباس����تدعائه للتحقيق اعترف انه وشريكه 
اخلليجي شكال سويا عصابة مصغرة للسرقة وبالقبض 
على اخلليجي ومطابقة بصماته مع البصمات املرفوعة 
اعترف انه شريك البدون وانه يبيع املسروقات في 

موطنه جتنبا للقبض عليه.

هاني الظفيري
تقدم مواطن الى غرفة العمليات 
ببالغ يفيد بتعرض منزله مبنطقة 
النهضة للسرقة ومبجرد حضور 
رجال االمن ابلغهم املواطن بأن 
اللصوص متكنوا من كسر خزانة 
النوم والتي كان بداخلها  غرفة 
املواطن  ألف دينار، واوضح   15
ان���ه خرج مع افراد اس���رته في 

اقربائهم  الى احد  زيارة عائلية 
ومبجرد عودته اكتشف وجود 
كسر على الباب اخلارجي وكذلك 
الباب الرئيسي الداخلي ووج�����د 
ان اللصوص عاثوا فس�����ادا في 
غرف النوم قبل ان يتوصلوا الى 
موقع خزين���ة األموال التي كان 

يضعها في غرفة نومه.
وقال مص���در امني ان رجال 

االمن اس���تدعوا رج���ال االدلة 
الذين قام���وا برفع  اجلنائي���ة 
البصم���ات وتبني ان اللصوص 
اس���تخدموا آالت حادة لكس���ر 
االبواب وكذلك استخدموا مفاتيح 
مصطنعة لفت���ح بعض الغرف 
الداخلية وسجل�����ت قضية في 
مخفر القيروان واحيلت لرجال 

املباحث ملتابعتها.

القبض على مواطن دهس 
بنغاليًا و»انحاش«

مواطنان يسقطان بـ »كوكتيل مخدرات« 
في حملة تفتيشية بصباح السالم

هاني الظفيري
متك����ن رجال امن اجلهراء من ضبط مواطن هرب بعد دهس����ه وافدًا 
بنغاليًا على طريق الواحة، وجاء القبض على املواطن بعد ساعة واحدة 
من حادثة الدهس. وفي التفاصيل كما يوردها مصدر امني فإن رجال امن 
اجلهراء ابلغوا عن حادثة دهس وافد بنغالي وهروب الداهس، ومبجرد 
وصول اول دورية امن الى موقع البالغ قام شهود احلادثة بتقدمي رقم 
سيارة الداهس واوصافها، حيث فر من موقع احلادث، فيما نقل البنغالي 

الى مستشفى اجلهراء متأثرا باصابات بالغة حلقت به.
وقال املصدر انه مت تعميم رقم لوحة سيارة الداهس واوصافها وقامت 
دوريات االمن باالنتشار في املنطقة، ولم متض ساعة حتى رصد رجال 
االمن السيارة بالقرب من احد املنازل، وعليه مت تطويق املنزل والقبض 
على قائد الس����يارة، وتبني انه مواطن عشريني وبرر هروبه بالصدمة 
التي اعترته بعد احلادث����ة، وان البنغالي عبر الطريق امامه فجأة ولم 
يتمكن من حتاشيه.وقال املصدر: متت احالة املواطن الى املخفر متهيدا 

الحالته الى النيابة العامة.

متكنت ادارة العمليات والدوريات التابعة ملديرية امن محافظة مبارك 
الكبير من ضبط مواطنني، احدهما مطلوب لالدارة العامة لتنفيذ االحكام،  

وبحوزتهما كمية من املخدرات.
وقال مصدر امني ان املواطنني ضبطا خالل حملة تفتيش����ية وعثر 
بحوزتهما على كيس به كمية من الهيروين واحلش����يش وابر لتعاطي 

املخدرات و51 حبة مخدرة.
كما مت مبنطقة مبارك الكبير ضبط مواطنني مطلوبني من قبل االدارة 

العامة لتنفيذ االحكام بأحكام جنائية ومدنية مختلفة.
أشرف على عملية الضبط مدير ادارة العمليات والدوريات بقطاع شؤون 

االمن العام العميد صالح خليفوه ومساعده الرائد نايف احلجرف.

شقيقان يضربان رجل مرور في الجليب
محمد الدشيش

س����جلت في مخفر اجلليب قضية حتت عنوان 
»اعتداء بالضرب واهانة رجال امن« وذلك بعد ان تقدم 
مواطن يعمل عسكريا ببالغ عن تعرضه للضرب على 

يد شقيقني اثناء حتريره مخالفة مرورية الحدهما 
في اجلليب. وقال مصدر امني ان العس����كري ارفق 
في ملف القضية تقريرا طبيا يؤكد تعرضه العتداء 

واضح من قبل املتهمني.


