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سيدة مطلوبة لـ 3 سنوات سجناً من »اخلليج« إلى »صبحان«
مشاري المطيري ـ عبداهلل قنيض

أحال مديــر عام مديرية 
أمن حولــي العميد عابدين 
العابديــن الى مقــر اإلدارة 
العامــة ملكافحــة املخدرات 
في صبحــان عدة متعاطني 

منهم امرأة كويتية.
وقــال مصــدر أمنــي ان 
رجال األمن وخالل جولة لهم 
في مشرف رصدوا مصريا 
يسير على األقدام وتبني انه 
متعاط وعثر بحوزته على 
مخدر الشبو. وعلى اخلليج 
مت رصــد مركبــة تترنــح 
تقودها ســيدة فتم ايقافها 
وتبني انها مواطنة ومطلوبة 
للسجن 3 سنوات وكانت في 
حالة غيــر طبيعية، وعثر 
في حقيبة يدها على مخدر 
الكيميكال وكيس به شبو، 
وكان يرافقها شخص من فئة 
البدون وعثر معه على شبو 

وأدوات تعاط.
الدوريــات  كمــا قامــت 
بإيقــاف مواطــن مبنطقــة 

الســاملية وعنــد التأكد منه 
انــه بحالــة غيــر  اتضــح 
طبيعيــة، وأثنــاء االطــالع 
على ما بداخل مركبته شوهد 
»ُبطل« بالستيك يحتوي على 
أدوات تعاط كما شوهد كيس 
شفاف صغير به مادة يشتبه 
أنها هيروين وكانت باملقعد 
اجلانبــي، وعنــد تفتيــش 
املركبة احترازيا مت العثور 
على علبــة بداخلها 2 كيس 
صغير به مادة بيضاء شفافة 
يشــتبه انها مادة الشبو و 

4 حبــات ورديــة يشــتبه 
بأنهــا من حبــوب »روش« 
وشريط به ١0 حبات وأدوات 
التعاطــي »لــول« وحبــة 
خضــراء، وقصديــر وورق 
لف، ومت حتويل الشــخص 

الى املكافحة.
وفي منطقة حولي وأثناء 
جتوال الدورية األمنية متت 
مشــاهدة شــخص هنــدي 
بســاحة ترابيــة وبجانبه 
مركبة يابانية مهملة وعند 
االقتراب منه شوهد 2٨ قنينة 

حتتوي على مواد مسكرة، 
وعليه مت حتويله الى جهات 

االختصاص.
مــن جهة اخــرى، اقتيد 
شــخص من غيــر محددي 
اجلنسية الى االدارة العامة 
ملكافحــة املخدرات لتضاف 
إلى سجله قضيتان، إحداهما 
مرتبطة بتعاطي املخدرات 
واألخــرى بحيــازة مــواد 
مخــدرة، وأرفقــت في ملف 
اإلحالــة مضبوطات عبارة 
عــن 3 أكيــاس شــبو و١0 
كبسوالت منشطة و6 لبان 

تعاط وشريط الصق.
أمني،  وبحســب مصــدر 
فإن إحدى دوريات األحمدي 
خــالل جولة لها فــي منطقة 
املنقــف اشــتبهت مبركبــة، 
ولدى توقيف قائدها تبني أنه 
بدون وفي حالة غير طبيعية، 
وباالســتعالم عنــه تبني أنه 
ســوابق في قضايا املخدرات 
وقضايا سرقات، ولدى تفتيش 
املركبة عثر بحوزته على املواد 

املخدرة سالفة الذكر.

املخدرات وادوات التعاطي املضبوطة في املنقفالعميد عابدين العابدين

مواطن »خارج 
التغطية« ضبط 
بهيروين وشبو 
وروش وأدوات 

تعاط

العبدالهادي: القانون مخالفة للدستور ويتحتم إلغاؤه

»الدستورية« تنظر طعن »الوراثية« 21 ديسمبر

»االستئناف« تلغي حكم االمتناع عن العقاب 
ٍ وتقضي بالبراءة ملتعاط

مؤمن المصري

حددت احملكمة الدستورية 
أمس في غرفة املشورة، نظر 
الطعن املقدم من احملامي عادل 
عبدالهادي على قانون البصمة 
الوراثية جلســة ١2/2١/20١6 

لنظر املوضوع.
وعقــب انتهــاء اجللســة 
العبدالهادي  صرح احملامــي 
قائال: يهمني التطرق لتصريح 
رئيــس مجلــس األمــة )في 
املجلس املنحــل( عن قانون 
البصمة الوراثية والذي أدلى 
به عبر إحدى الفضائيات في 
20١6/١0/١5، أي قبل يوم واحد 
من حل املجلس، حيث صرح 
بأن املجلس واحلكومة تراجعا 

مؤمن المصري 

قضــت الدائــرة اجلزائية 
الثامنة مبحكمة االســتئناف 
ببطالن حكم محكمة اجلنايات 
القاضي باالمتناع عن النطق 
بعقاب مواطن اتهمته النيابة 
املؤثــرات  العامــة بتعاطــي 
العقلية وقضت االســتئناف 
ببراءتــه. وجاء ضبط املتهم 
وشــاب وفتاة بعد االشــتباه 
بهمــا ولدى نــزول املتهم من 
السيارة ألقى كيسا شفافا به 
مادة بيضاء يشتبه بها، وعثر 
في حوزته على ثالثة شرائط 
بها أقراص يشتبه بها، فطلب 
من باقي املتهمني النزول من 
السيارة وقام بتفتيشها فعثر 
على كيســني بداخلهما بقايا 

عن القانــون املطعون عليه، 
وأعلــن اتفاقهما على تعديله 
مبا يتناسب والتوجه الدولي 
مقرا باخلطأ اجلسيم في شكل 
القانــون احلالي ومعتبرا أن 

االعتراف باخلطأ فضيلة.
هــذا التصريح يتماشــى 
حتما مع التوجه الذي سلكناه 
في الطعن الذي تقدمنا به على 
قانون البصمة الوراثية ويؤكد 
القانون للدســتور  مخالفــة 
وضــرورة إلغائــه، ورغم أن 
هــذا التصريح أســعدنا مبا 
احتواه مــن إقــرار واعتذار، 
إال أنه أحزننا مبا احتواه من 
مؤشــر يؤكد عــدم النضوج 
التشريعي واالستهتار بشؤون 

ومصالح املواطنني.

مادة يشتبه بها، فقام بضبط 
املتهمــني وإحالتهم إلى جهة 

االختصاص.
وخــالل جلســة احملاكمة 
ترافــع دفــاع املتهــم الثاني 
احملامي حسن العجمي دافعا 
ببطالن حكم محكمة أول درجة 
الذي تصدى ملوضوع دعوى 
أخرى بخالف الدعوى الراهنة، 
كمــا دفــع ببطالن إجــراءات 
القبــض والتفتيش الواقعني 

على موكله.
ودفع العجمــي باعتصام 
موكلــه باإلنــكار منــذ فجــر 
التحقيقــات كمــا دفــع بعدم 
وجــود أي ســوابق جنائية 
ملوكله وطالب ببطالن احلكم 
املســتأنف والقضــاء ببراءة 
موكله مما أسند إليه من اتهام.

احملامي عادل عبدالهادي

 احملامي حسن العجمي

الفهد ملمثلي احلسينيات: رجال األمن 
سيظلون احلصن احلصني لهذا الوطن

وزارة  وكيــل  اســتقبل 
الداخلية الفريق سليمان الفهد 
في مكتبه مبقر وزارة الداخلية 
أمــس ممثلــي احلســينيات 
حيث شــكرهم على تعاونهم 
مــع وزارة الداخلية وعلى ما 
أبدوه من جتاوب، مؤكدا أنهم 
كانوا مثاال لروح املسؤولية 
مع األجهزة األمنية املختصة 
التــي قامــت بتنفيــذ اخلطة 
األمنية لتأمني احلســينيات 
وأمان وسالمة روادها، مشيدا 
بأجــواء احملبــة والتعاطــف 
وروح الفريــق الواحد خالل 

شهر احملرم.
وأوضــح الفريق الفهد أن 
رجال األمن ســيظلون دائما 
احلصن احلصني لهذا الوطن 
يقدمون كالعهد بهم دائما العمل 
املتميز والعطاء البناء واجلهد 
املخلص، موضحا أنهم أبدوا 
في شــهر احملــرم كل اليقظة 

أثناء  والتنسيق واالنضباط 
تنفيذهم املهام األمنية املنوطة 

بهم.
من جانبهم، أعرب ممثلو 
احلسينيات عن عميق تقديرهم 
وامتنانهم ملا قام به رجال األمن 
خالل شــهر احملــرم، وقاموا 
بتقدمي هدية تذكارية للفريق 

الفهد بهذه املناسبة.

الفريق سليمان الفهد خالل استقباله ممثلي احلسينيات

حريق ديوانية خارجية في اجلهراء خسائره مادية
ســيطر رجــال اإلطفــاء 
على حريق منزل في منطقة 
اجلهــراء، وكان قد ورد بالغ 
الى غرفة العمليات ظهر امس 
يفيــد بانــدالع حريق مبنزل 
فــي منطقة اجلهــراء، وعلى 
الفور مت توجيه مركز اجلهراء 
مســنودا باجلهــراء احلرفي 
الى احلــادث وعند الوصول 
تبني ان احلريق في ديوانية 
خارجية باملنزل ومتت مكافحة 
النيران واحلد من انتشارها 
دون وقوع اصابات واقتصرت 

من حريق الديوانيةعلى املاديات. 28 مخالفة لـ 4 شبان في أقل من 5 دقائق

فارق ساعتني ألغى عقوبة 10 سنوات سجناً
مؤمن المصري

قضت محكمة االستئناف 
بإلغاء حكم محكمة اجلنايات 
بحبــس وافــد ١0 ســنوات 
وقضت مجــددا بالبراءة له 

من تهمتي حيــازة وإحراز 
مادتي احلشيش واملؤثرات 
العقليــة بقصد االجتار في 
القضيــة التــي ترافعت بها 

احملامية إيالف الصالح.
احملاميــة  حضــرت   

إيالف الصالح أمام محكمة 
االستئناف وترافعت شفاهة 
دافعة ببطالن القبض لعدم 
التتبــع وبطالن  قانونيــة 
تفتيشــه وبطــالن الدليــل 
املستمد من التفتيش الباطل 

فضــال عــن بطــالن االقرار 
املنسوب إليه على يد ضابط 

الواقعة وعدم معقوليتها،
مؤكــدة ان القبض على 
املتهــم مت قبل صــدور إذن 
النيابة العامة مبداهمة منزله 

إذ ان هناك فارقا زمنيا يصل 
إلى ساعتني ما بني صدور إذن 
النيابة واملداهمة مما يبطل 
االجراء وكافة االدلة املستمدة 
منه، ناهيك عن أن اعتراف 

املتهم جاء وليد االكراه.

أحمد خميس ـ عبداهلل قنيض

االســتهتار والرعونة.. 
الدوريــة،  والهــروب مــن 
وتعريــض حيــاة اآلخرين 
للخطر، وتلف صبغ ووضع 
ملصقات وعدم وجود لوحات 
وافتقار املركبة الشتراطات 
األمن والسالمة هذه املخالفات 
جميعها وبواقع 6 مخالفات 
سجلت في غضون أقل من 
5 دقائــق ألربعــة شــباب 
منهم حــدث ليكون اجمالي 
املخالفات املســجلة لهؤالء 
الشباب 2٨ مخالفة مرورية.

وبحسب مصدر امني فان 
دورية تتبع ألمن االحمدي 
وخالل جولة لها في منطقة 

عريفجــان رصدت مركبات 
تسهتر حيث مت طلب اسناد 
ولدى وصول الدوريات قام 
املستهترون بالهروب لتتم 
مالحقتهم وضبطهم جميعا 

عقب مطــاردة امتدت لعدة 
كيلومترات.

من جهة اخرى، تســبب 
مستهترون من الشباب في 
فوضــى وإربــاك لآلخرين 
أثناء قيادتهم سيارة مبنطقة 
الفنطاس، الى جانب قيامهم 
باعتراض وافد هندي يسير 
على قدميه بالطريق وانهالوا 
عليه بالضرب ولم يكفهم ذلك 
بل قاموا بسلبه بالقوة، حيث 
استولوا على محفظته وفروا 
بعدها بسيارتهم األميركية، 
وتوجه الهنــدي الى مخفر 
الفنطــاس وقام بتســجيل 
قضيــة وأدلــى بأوصــاف 
التــي اســتخدمها  املركبــة 
الشباب، ومت إحالة القضية 

الى جهات االختصاص.
ومن جهة أخرى، تعرض 
وافــد بنغالي يعمل ســائق 
تاكسي جوال لالعتداء عليه 
بالضرب من جانب أشخاص 
من اجلنسية الفلبينية أثناء 
سيره في منطقة املهبولة ثم 
فروا هاربني، وقام البنغالي 
بإحضار تقرير طبي وسجل 
قضية في مخفر الفنطاس.

كمــا تعــرض مواطــن 
للســب والتعدي عليه من 
قبــل مواطــن فــي منطقــة 
اجلابرية، حيث قام بإبالغ 
رجال أمــن مخفر اجلابرية 
وزودهم بالبيانات اخلاصة 
باملواطن الذي اعتدى عليه، 
وجار استدعاؤه للتحقيق.

املركبات املستهترة ضبطت بال لوحات

حكمت بأن حالته تندرج ضمن مفهوم عجز دائم يزيد على الـ ٥٠٪

»االستئناف« تنصف مواطنًا متقاعدًا ضد »التأمينات« 
وتقضي بأحقيته في إعادة تسوية معاشه وصرف فروقاته

ينقص من قدرته على العمل 
بنسبة 50% )أي نسبة العجز 
أقل من 50%( مع ما يترتب 
علــى ذلك من آثــار اخصها 
احقيتــه في إعادة تســوية 
معاشه التقاعدي على أساس 
ان نســبة العجز لديه تزيد 
علــى نســبة 50% وصرف 
الفروق املالية املستحقة له 
نتيــــجة لذلك قد جاء على 
ســند صحيــح مــن الواقع 
والقانون، واذ انتهى احلكم 
املســتأنف علــى غيــر هذه 
النتـــيجة فإنـــه يكون بذلك 
قد خالـــف القانون وتقضي 
احملكمة بإلغائه على نحو ما 

سيرد باملنطوق.
فلهذه األســباب حكمت 
احملكمة: بقبول االستئناف 
شكال وفي املوضوع بإلغاء 
احلكم املســتأنف والقضاء 
مجددا بإلغــاء قرار اللجنة 
الطبيــة باملؤسســة العامة 
االجتماعيــة  للتأمينــات 
الصــادر باجتماعها رقم 2/ 
 20١5 /١ 20١5 بتاريــخ ١9/ 
فيمــا تضمنــه مــن اعتبار 
حالته الصحية ليست ضمن 
احلــاالت التي تندرج حتت 
مفهوم العجــز الدائم الذي 
ينقص من قدرته على العمل 
بنسبة 50% )أي نسبة العجز 
أقل من 50%( مع ما يترتب 
علــى ذلك من آثــار اخصها 
احقيتــه في إعادة تســوية 
معاشه التقاعدي على أساس 
ان نســبة العجز لديه تزيد 
علــى نســبة 50% وصرف 
الفــروق املالية املســتحقة 
له نتيجــة لذلــك، وألزمت 
املستأنف ضده باملصروفات 
ومبلغ عشــرين دينارا عن 
أتعاب احملاماة عن درجتي 

التقاضي.

بشــأن طلب الكشــف على 
املســتأنف لبيــان حالتــه 
الصحية وما اذا كانت تندرج 
حتت مفهوم العــجز الدائم 
الذي ينقـص من قدرته عن 
العـمل بنسبة 50% من عدمه 
وقــد رد املجلس الطبي العام 
على كتاب املؤسسة السابق 
بكتاب مؤرخ في 5/ 6/ 200٨ 
الى ان احلالة اســتنادا الى 
الطبيــة  اللجنــة  تقريــر 
املختصة مبستشفى الرازي 
بتاريخ 20/ 4/ 200٨ وعلى 
ضوء ذلــك وتطبيقا لنص 
املادة 45 ســـالفة البيان فإنه 
كان يحق للمؤسســة طلب 
إعادة فحــص املستأنف أربع 
مرات على األكثر خالل ثالث 
ســنوات من تاريــخ ثبوت 
عجزه الــى تاريــخ أقصاه 
5/ 6/ 20١١، امــا وان اللجنة 
الطبية التابعة للمؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
واملشكلة بقرار وزير املالية 
رقــم ١/ 20١١ قد تراخت في 
أعمال حقها بإعادة الفحص 
الطبي على املستأنف حتى 
تاريخ ١6/ ١0/ 20١4 فإن ذلك 
املســلك يعــد مخالفا لنص 
املادة سالفة البيان، كما انه 
يعد مساسا مبركز املستأنف 
القانوني الذي استقر بنهاية 
مــدة الثــالث ســنوات من 
تاريــخ ثبوت عجزه في 5/ 
6/ 200٨ األمر الذي كون معه 
طلب املستأنف بإلغاء قرار 
الطبية باملؤسســة  اللجنة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
الصــادر باجتماعها رقم 2/ 
 20١5 /١ 20١5 بتاريــخ ١9/ 
فيمــا تضمنــه مــن اعتبار 
حالته الصحية ليست ضمن 
احلــاالت التي تندرج حتت 
مفهوم العجــز الدائم الذي 

وحيث انه عن االستئناف 
فإن الثابت للمحكمة انه قد 
اقيم في املواعيد واستوفى 
اوضاعــه الشــكلية املقررة 

قانونا فهو مقبول شكال.
وحيث انه عن موضوع 
االســتئناف فقد افرد الباب 
الرابع من قانون التأمينات 
االجتماعيــة رقم 6١ لســنة 
١976 لتنظيــم التأمني على 
اصابــات العمــل وقد تفرع 
عن ذلــك الباب عدة فصول 
لتنظيــم ذلــك االمــر منهــا 
الفصل الثالث بشأن املعونة 
واملعاش وقــد نصت املادة 
45 مــن ضمــن ذلــك الباب 
على انه »لــكل من صاحب 
املعاش االصابي واملؤسسة 
طلب اعادة الفحص الطبي 
اربع مرات على االكثر خالل 
الســنوات الثــالث التاليــة 
العجــز،  ثبــوت  لتاريــخ 
وحتدد بقرار من الوزير املدد 
الالزم انقضاؤها الجراء كل 
فحص منها، ويعدل املعاش 
االصابــي او يوقف تبعا ملا 
يتضح من اعــادة الفحص 
الطبي وذلــك وفقا ملا يطرأ 
على نسبته زيادة او نقص، 
ويوقف صــرف املعاش اذا 
لــم يتقدم صاحبــه باعادة 
الفحص الطبي الذي تطلبه 
املؤسسة بالتطبيق الحكام 
هذه املادة ويستمر الوقف الى 
ان تتم اعادة الفحص ويتبع 
في صرف املستحق عن مدة 
الوقف ما تسفر عنه نتيجة 

اعادة الفحص الطبي«.
وكان  ذلــك  كان  وملــا 
الثابت مــن اوراق الدعوى 
ان املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية قد ارسلت كتابا 
للمجلس الطبي العام بوزارة 
الصحة بتاريــخ 6/3/200٨ 

نحو ما سبق مما يغني االمر 
عن ترديده مرة اخرى منعا 
للتكرار، واضافة أن املجلس 
الطبي العام سبق ان ادرج 
حالته الصحية حتت مفهوم 
العجز الدائم، كما ان حالته 
الصحية تدهورت عما كانت 

في بداية االمر.
وحيــث ان احملكمــة قد 
املاثل  نظــرت االســتئناف 
على النحو املبني مبحاضر 
جلساتها وقد حضر امامها 
محام موكل عنه املســتأنف 
وصمــم علــى طلباتــه في 
االستئناف، كما حضر محامي 
املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية وقدم مذكرة طلب 
بختامها رفض االســتئناف 
وتأييد احلكم املستأنف كما 
قدم حافظة مستندات اطلعت 

عليها احملكمة.
وحيــث انــه على ضوء 
ذلــك فقــد قــررت احملكمة 
بجلســة 20١6/3/2٨ حجــز 
االســتئناف للحكم بجلسة 
20١6/7/١7 وصرحــت ملــن 
يشــاء من اخلصوم بايداع 
مذكرة بدفاعه خالل عشرين 
يوما، ثم قررت بتلك اجللسة 
االخيــرة مــد اجــل النطق 

باحلكم جللسة اليوم.

مؤمن المصري

أنصـــــفت محكــــــــمة 
االستئناف مواطنا متقاعدا 
التأمينــات  مــن مؤسســة 
االجتماعية وحكمت بأحقيته 
في اعتبــار حالته الصحية 
ضمن احلاالت التي تندرج 
حتت مفهــوم العجز الدائم 
الــذي يزيــد على الـــ %50 
وكذلــك أحقيته فــي إعادة 
تســوية معاشــه التقاعدي 
املاليــة  الفــروق  وصــرف 
املســتحقة لــه نتيجة ذلك، 
وألزمــت املســتأنف ضــده 

باملصروفات.
وكان احملامــي مســفر 
العجمــي قــد ترافــع عــن 
املدعي، وقدم استئنافا على 
حكم أول درجــة بصحيفة 
اودعهــا بتاريــخ 25 يناير 
20١6 بطلب القضاء بقبوله 
شكال وفي املوضوع بالغاء 
احلكم املســتأنف والقضاء 
بإعــادة عرضــه على جلنة 
طبية متخصصة من قســم 
بــاالدارة  الشــرعي  الطــب 
العامــة لالدلــة اجلنائيــة 
بــوزارة الداخليــة للقيــام 
الــواردة  املأموريــة  بــذات 
بختام صحيفة افتتاح دعواه 
وصوال ملــا اذا كانت حالته 
الصحية تندرج حتت مفهوم 
العجز الدائــم الذي ينقص 
من قدرته على العمل بنسبة 
50% مــن عدمه وقد اســس 
املاثل  املستأنف اســتئنافه 
الى ان احلكم املســتأنف قد 
اخطــأ في تطبيــق القانون 
وجــاء قاصرا في تســبيبه 
ثم ردد بصحيفة االستئناف 
ذات الدفاع الوارد بصحيفة 
دعواه ومذكرات دفاعه املقدمة 
امام محكمة اول درجة على 

احملامي مسفر العجمي

»اإلعالم األمني«: والده زعم بأن الوفاة طبيعية

وفاة طفل كويتي بعد تعذيبه وحبسه لعدة أيام
هاني الظفيري

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني في 
وزارة الداخلية أن اإلدارة العامة املباحث اجلنائية 
متكنت من كشف األسباب احلقيقية وراء وفاة طفل 
كويتي يدعى م. ع. ويبلغ التاسعة من العمر، إذ زعم 
والد الطفل أن الوفاة طبيعية، في حني أن السبب 
هو تعذيبه وحبســه لعدة أيــام. وفي التفاصيل، 
أوضحت اإلدارة أن مخفر شرطة الصليبخات تلقى 
بالغــا من املدعو ع. ط. )مواليد ١9٨5( يفيد بوفاة 
ابنه وفاة طبيعية بعد إسعافه إلى قسم احلوادث 
مبستشفى اجلهراء أمس االثنني. وأفادت اإلدارة بأنه 
مبعاينة الطفل املتوفى تبني أنه يعاني من جروح 
قطعية وكدمات، كما أنــه مبلل األيدي واملالبس، 
ووصل احلوادث متوفى منذ ساعات، وعليه  أحيلت 
اجلثة من قبل حتقيق املستشفى إلجراء مزيد من 

البحث والتحري.  وأضافت أنه بتكثيف التحريات 
حول الواقعة واإلصابات املتفرقة بجسم املتوفى 
ومبواجهة ذويه أقروا بأنه كان كثير احلركة والنشاط 
ولديه طاقة عالية واعتاد على االعتداء على اشقائه، 
وباألخص املعاقني منهم وشقيقه الصغير )6 أشهر( 
وأنهــم كانوا يضربونه بني فتــرة وأخرى بقصد 
التأديــب. وأقروا بأنهم قاموا فــي الفترة األخيرة 
بتكبيله وحبســه في الغرفة بضعة أيام، وعليه 
أضرب عن الطعام بسبب تكبيله وحجزه. وأفادت 
والدته، بأنها قبل وفاته بساعات قامت بفك قيوده، 
وذهب للنوم مع اشــقائه، وبعدها اكتشــفوا بأن 
ابنهم قد فارق احلياة نتيجة أفعالهم سالفة الذكر، 
كما قاموا مبحاولة إســعافه ملستشــفى اجلهراء. 
ومبواجهة اخلادمة التــي تعمل مبنزلهم )هندية 
اجلنسية( أقرت بصحة ما جاء على لسانهم. هذا 

وجار إحالتهم إلى جهة االختصاص.


