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الـمقدمــة

الكتب،  وأنزل  األديان،  وسن  الرشائع،  رشع  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
رب  هلل  والعبودية  التوحيد  يف  الساموية  األديان  والتقت  املرسلني،  وأرسل 
يف  احلكم  وله  يكون،  وما  كان  بام  أعلم  هو  اهلل  إال  إله  ال  أن  وأشهد  العاملني، 

األوىل واآلخرة، وهو الغفور الرحيم. 
وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، أكمل اهلل به الدين، وختم به الرساالت 

واملرسلني، وكانت بعثته إىل الناس أمجعني، حتى يوم الدين. 
اللهم صل وسلم عليه وعىل إخوانه من النبيني وعىل آله وصحبه أمجعني 

ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .. ثم أما بعد:
انترشت يف اآلونة األخرية ما يسمى بكتب )الغرائب والعجائب(، والتي 
تعتمد عىل مجع القصص واألخبار واألرقام واإلحصائيات الغريبة والتي ربام 

يصل بعضها إال أنه )يكاد ال يصدق(؛ ولكنه حقيقًة وواقًعا!!.
من هنا اكتسبت هذه الكتب شهرهتا، وقوهتا؛ إال أنني مع إيامين بفوائدها 
التي سأذكرها؛ ال أعول عليها كثرًيا من الناحية املعرفية والثقافية؛ بل هي أقرب 

ما تكون إىل التسلية واملتعة.
ولكن أحصيت هلا عدًدا من الفوائد وهي:

)1( اجلذب لقراءة الكتب.
)2( إثارة القارئ.

)3( إثراء القارئ باملعلومات.
)4( توسيع مدارك القارئ من خالل قراءته ألشياء جديدة مل يسمع هبا يف 
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حياته إطالًقا، ومل يشاهدها يف أي قناة.
)5( قد يكون فيها عربة أو تذكري.

)6( واألخري .. دعم لدور النرش؛ فنتشار هذه الكتب أدر عىل دور النرش 
ودور  فاملطابع  فائدة؛  شك  بال  وهذا  الطبعات،  كثرة  بسبب  األموال  واملطابع 

النرش بحاجة إىل دعم.
من  وقعت  التي  )العجائب(  من  العديد  لكم  مجعت  الكتاب؛  هذه  ويف 

ممرضني وممرضات.
واقترصت عىل مافيه فائدة حتى وإن كانت قليلة، واستغنيت عام ال يليق 
اتعظ  ما دون ذلك فكوين كمن  رأيتم  رأيتم من خري فخذوه، وإن  فإن  نرشه؛ 

بغريه، ال من اتعظ  غريه به.
 .. لطيًفا   .. خفيًفا   .. مفيًدا  الكتاب  هذا  يكون  أن  اهلل  من  وأرجوا  هذا 

سهاًل عىل اللسان والقلب، وأن جيعله خالًصا لوجهه الكريم، إنه جواٌد كريم.
وصلِّ اللهم وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني

 لقاء اأقدم ممر�ضة اإماراتية ومعلمتها 
الربيطانية بعد )42( عاًما

يف لفتة إنسانية ومشهد أثار احلنني إىل املايض، زارت املمرضة الربيطانية 
)روث(، التي عملت يف رأس اخليمة خالل مرحلة )اإلمارات املتصاحلة(، يف 
قيام دولة االحتاد؛ )سلمى الرشهان(،  املايض، قبل  القرن  مخسينات وستينات 

أول ممرضة مواطنة، وذلك ألول مرة بعد )42( عاًما من فراقهام.
واستقبلت أول ممرضة إماراتية - وهي يف العقد الثامن من العمر، وفق 
 – اهلل  بإذن   - املرحوم  شقيقها  منزل  يف  الربيطانية  نظريهتا   - أقارهبا  تقديرات 
)إسامعيل سامل الرشهان( بمنطقة )الظيت( يف مدينة )رأس اخليمة(، بحضور 
)حممد الكيت( - مدير عام دائرة اآلثار واملتاحف يف رأس اخليمة - ، وعدد من 

املسؤولني، بجانب ابن شقيق سلمى الرشهان.
وُعرفت املمرضة الربيطانية املتقاعدة بني أبناء رأس اخليمة بإسم عريب، 
أطلقه عليها أهايل اإلمارة، هو )الدكتورة مريم(. وختللت الدموع التي ذرفت 
من عيون املمرضتني املسنتني، مشهد أول لقاء بعد تلك األعوام الطويلة، وسط 

تأثر احلضور.
الضباط  وفد  ضمن  حالًيا  الدولة  روث(  أو  )مريم  الدكتورة/  وتزور 
الساحل(  )قوة  يف  سابًقا  عملوا  الذين  املتقاعدين،  الربيطانيني  واملوظفني 
ورشطة رأس اخليمة ودوائر الصحة والزراعة يف اإلمارة خالل حقبة اإلمارات 

املتصاحلة، مع أرسهم.
مع  املايض،  القرن  سبعينات  مطلع  الدولة  غادرت  )روث(  وكانت 
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املوظفني والضباط الربيطانيني، الذين خدموا يف دوائر ومؤسسات رأس اخليمة 
قبل االحتاد. 

وتلقت املمرضة املواطنة األوىل، التي كرمتها جائزة الشيخ/ )محدان بن 
راشد آل مكتوم للعلوم الطبية( يف دورهتا السادسة عام )2010م(؛ تدريبها يف 
مهنة التمريض عىل يد املمرضة الربيطانية، خالل فرتة عمل األخرية يف رأس 
مجعتهام  فيام  قوية،  وصداقة  زمالة  عالقة  الحقة  أعوام  يف  لتجمعهام  اخليمة، 
اسرتجعتها  طويلة،  أعوام  مر  عىل  عديدة  ومواقف  ومشاهد  حافلة  ذكريات 

املمرضتان خالل اللقاء.
ورغم الظروف الصحية احلرجة، التي تعانيها املمرضة اإلماراتية الرائدة، 
إلصابتها بأمراض عدة، وتقدمها يف السن، وضعف حاسة السمع لدهيا؛ متكنت 

الرشهان من التعرف إىل معلمتها األوىل يف عامل التمريض عىل الفور.
ساعة،  من  أكثر  والربيطانية  اإلماراتية  املمرضتني  بني  اللقاء  واستغرق 
برغم أن الظروف الصحية ألقدم ممرضة مواطنة ال تسمح هلا باملكوث كثرًيا، إال 
أن سلمى الرشهان طلبت من أبناء شقيقها والوفد املرافق للممرضة الربيطانية 
عن  لعجزها  اإلشارات،  بواسطة  القديمة  وصديقتها  معلمتها  بقاء  املتقاعدة 

النطق حالًيا، بسبب أزمة قلبية أصابتها سابًقا.
اللقاء جاء بناء عىل طلب من املمرضة الربيطانية، ومل يقترص عىل اسرتجاع 
رشيط الذكريات فحسب؛ بل اصطحبت معها صورتني قديمتني ترجعان إىل 

عام )1968م( جتمعاهنا يف رأس اخليمة مع )سلمى الرشهان(. 
أعوام  طوال  مشهوًدا  عطاًء  قدمت  الرشهان  سامل  سلمى  أن  معروف 
خدمتها يف وزارة الصحة، ويف سنوات ما قبل تأسيس الدولة. )املصدر: صحيفة 

اخلليج اإلماراتية(.

 )200( ممر�ضة تايوانية �ضحية 
خداع ال�ضبكة العنكبوتية

غري  تايوانيان  رجالن  احتال 
وسيمني ولكن معسويل الكالم عىل 
التظاهر  خالل  من  ممرضة   )200(

بحبهن.
داييل  )يونايتد  صحيفة  وقال 
ان  أمس  الصادر  عددها  يف  نيوز( 

الرشطة يف وسط تايوان اعتقلت )لني ماو تاي( و)شني يي وين( أمس األول 
بعد تقديم )200( ممرضة بالغات للرشطة بأهنن تعرضن لالحتيال.

وملدة عامني، قاد )لني وشني( عمليات احتيال بمشاركة )12( شخًصا 
قاموا بارسال رسالة عرب الشبكة العنكبوتية تستهدف املمرضات ومفادها؛ »هل 
أنِت وحيدة؟ أريد أن أكون صديقِك«. وعند موافقة ممرضة عىل مقابلة )لني - 
28 عاًما( أو )شني - 30 عاًما( يقود اجلاين سيارة فارهة ليقابل رفيقته ويدعوها 

ألي مطعم فاخر.
تاجر  أنه  )شني(  قال  بينام  املقاهي،  من  سلسة  مالك  أنه  )لني(  وزعم 
سيارات، وعندما تصبح املمرضة متيمة بأحدمها، فإنه يقرتض منها املال بحجة 
استثامره لتوسيع عمله. وإذا مل يكن لدى املمرضة الكثري من املال فإن جمموعة 
املجرمني يرتبون هلا احلصول عىل قروض من عدة بنوك. وبمجرد حصول أي 

منهام عىل املال من املمرضة خيتفي. )تايبيه - د.ب.أ(.
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 اإ�ضالم )15( ممر�ضة �ضينية يف م�ضت�ضفى 
الأمري �ضلمان بالريا�ض

أشهرت مخس عرشة ممرضة صينية إسالمهن بمستشفى األمري/ )سلامن 
الدينية  التوعية  مكتب  برتتيبها  قام  حمارضة  خالل  وذلك  عبدالعزيز(  بن 

باملستشفى. 
ومل يمض عىل عمل أولئك املمرضات باملستشفى سوى أقل من شهرين!! 
مما يعكس اجلهود الكبرية التي يقوم هبا مكتب التوعية الدينية باملستشفى وغريه 
وزير  من  وتشجيع  وبتوجيهات  األخرى،  باملستشفيات  التوعية  مكاتب  من 

الصحة، ومن مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض.
وقد أقيم يوم أمس حفل مصغر احتفاًء وهتنئة للمسلامت اجلدد من دولة 
مدير  نائب  واهلدايا؛  الكتيبات  بعض  وتوزيع  احلفل  برعاية  وقام  )الصني(، 
مستشفى األمري سلامن بن عبدالعزيز/ )د. عبدالعزيز بن عبدالرمحن الدخيل(، 
باملسلمني  الشيحة(  املستشفى )د. حممد  اهتامم مدير  والذي أكد يف كلمته عىل 
العاملني  الدخيل(  )د.  شكر  كام  العقبات،  كافة  وتذليل  اجلدد،  واملسلامت 
اهلل  دين  نرش  يف  جلهودهم  اجلاليات  توعية  ومكاتب  الدينية  التوعية  بمكتب 

ومتابعة املسلمني واملسلامت اجلدد. )املصدر: صحيفة اجلزيرة السعودية(.

ممر�ضة اأمريكية يف التخ�ض�ضي ت�ضكر الهيئة

بالرياض(  التخصيص  فيصل  )امللك  تعمل يف مستشفى  أمريكية  ممرضة 
تقول يل شخصًيا؛ أهنا ذهبت من سكن املستشفى إىل أسواق العزيزية مشًيا عىل 

األقدام، وسكن املمرضات قريب من أسواق العزيزية ومن املستشفى. 
السيارات؛  بني  املواقف  وعبورها  املستشفى  مواقف  دخوهلا  وأثناء 
يتحدث  وأحدهم  هبا،  ويتغزلون  دمهم،  يستخفون  وأخذو  شباب  ثالثة  ظهر 

اإلنجليزية ويقول كالًما قذًرا.
وفجأة؛ إقرتب أحدهم والمس جسدها بطريقة مقززة، وأخذت ترصخ 
مل  إهنا  حتى  حلقها  وجف  بدهنا  وإقشّعر  وخافت  أعصاهبا  فقدت  إهنا  وتقول 
وتقول؛  هستريية،  بحالة  واصيبت  أرجلها،  وخانتها   .. بقوة  الرصاخ  تستطع 
الدفاع عن نفيس ومل  أستطيع عمل أي يشء، وحاولت  لن  أنني  إنني شعرت 
أستطع عمل يشء فقد أخذ اآلخران اإلقرتاب مني كام فعل صاحبهم، وعندها 
فأنطلق  أفهمها  مل  عربية  بكلمة  أحدهم  رصخ  وفجأة؛  باإلغامء  أصاب  كدت 
اجلميع ويف كل إجتاه .. وهربوا بأقىص ما يستطيعون من قوة .. فقلت يف نفيس 

)يا إهلي!! ما هذه املعجزة؟(.
ثم إلتفّت إىل يميني وإذا بسيارة )املطوع( )املتوأأ( بلغتها تسمي اهليئة املطوع.
تقول؛ وهكذا ختّلصت منهم، وخلصني املطوع منهم، وتنفّست الصعداء، 
ومل  يمهلوين،  مل  ألهنم  استطع  ومل  )اهليئة(  املطاوعة  شكر  وحاولت  وتنهدت، 
؛ بل جرى أحدهم خلف أؤلئك األوغاد، واآلخرون تبعوه بالسيارة،  ينظرو إيلَّ
ثم جريت برسعة ودخلت أسواق العزيزية، وانا أشكرهم بنفيس وأقول: »فعاًل 
إهنم حيموننا، ولن أهامجهم مرة أخرى«. )املصدر: موقع نفساين عىل الشبكة(.
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ممر�ضة باك�ضتانية تقفز من الطابق الثالث اإنقاًذا ل�ضرفها

الثالث للمبنى احلكومي  أقدمت ممرضة باكستانية عىل القفز من الطابق 
الواقع يف املجتمع الطبي التابع ملستشفى )جناح( بمدينة )كراتيش( الساحلية. 

عىل  تتدرب  التي  عاًما(   21  - أرشف  )ميكدلني  املمرضة  وكانت 
أحد  من  إغتصاب  ملحاولة  تعرضت  قد  »جناح«،  مستشفى  يف  التمريض 
األطباء. وكشفت جمموعة »جنك« اإلخبارية الباكستانية بأن الدكتور استدعى 
املمرضة )ميكدلني( إىل شقته باملبنى السكني امللحق للمستشفى، ومن ثم حاول 
اىل  الطبيب  دفع  ما  ذلك،  توافق عىل  مل  أهنا  إال  الرذيلة،  استدراجها الرتكاب 
االعتداء عليها جسدًيا، إال أهنا قفزت من نافذة شقته إىل األرض لتنقذ رشفها 

من الذئب البرشي. 
وبعد السقوط فقدت املمرضة وعيها، ومن ثم قام فريق النظافة بنقلها من 
الفناء إىل داخل املستشفى، حيث أجريت هلا كافة الكشوفات الطبية واتضح أهنا 
أصيب بإصابات باطنية، ولكنها مل تتعرض للكسور يف العظام ألهنا سقطت عىل 

الشجرة ثم عىل األرض.
احتجاجية،  مسرية  املستشفى  يف  املمرضات  نظمت  ذلك؛  إثر  وعىل 
الالزمة  التحقيقات  الباكستانية  الرشطة  وستجري  الدكتور،  باعتقال  وطالبن 

حول املوضوع. )املصدر: جريدة الرياض(.

بر ممر�ضة فلبينية تنتقم من ال�ضعوديات بالعنف يف حقن الإ

تعمل  فلبينية  ممرضة  أثارت 
أهيل  بمستوصف  الطوارئ  بقسم 
مشهور رشق مدينة الرياض )حتتفظ 
السعوديات،  باسمه(  الصحيفة 
اإلبر  بحقنها  منهن  لالنتقام  لسعيها 

بعنف.
حيث حقنت عدًدا من النساء بطريقة مؤملة تسببت هلن يف أورام، ما جعلهن 
يتقدمن بشكوى إىل إدارة املستوصف التي وعدت بمحاسبتها والتحقيق معها.

وقالت املواطنة »ش. س« لـ)تواصل( إهنا ليست املرة األوىل التي حتاول 
فيها هذه املمرضة االنتقام منها بشكل عدواين، ويظهر منها سوء املعاملة، مشرية 
أو  بمحاسبتها،  ووعدهتا  املستوصف  إلدارة  رسمية  بشكوى  تقدمت  أهنا  إىل 
)املصدر:  النساء.  من  خاصة  عنها،  ترد  التي  الشكاوى  لكثرة  عنها  االستغناء 

صحيفة املخترص(.
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وقف ممر�ضة بريطانية عن العمل ب�ضبب »الفي�ض بوك«

أوقفت السلطات الطبية ممرضة يف دار مأوى لالطفال بمقاطعة )ويلز( 
الربيطانية، عن ممارسة عملها يف مهنة الطب ملدة ستة أشهر بعدما أصيبت بحالة 
غضب شديدة كتبت خالهلا عبارات بذيئة عىل موقع التواصل االجتامعي »فيس 

بوك« عىل الشبكة العنكبوتية.
ماري  »اليسون  املمرضة  أن  إىل  والتوليد،  التمريض  جملس  وأشار 
هوبتون«، وتعمل يف مستشفى »تاي هافان« عىل مقربة من مدينة )كارديف(، 

كان تم فصلها من عملها من قبل يف عام )2011م(.
موقع  عىل  املزعجة  ومشاركتها  اجلارحة  تعليقاهتا  إن  املجلس:  وقال 
التواصل اإلجتامعي ربام ينعكس سلًبا عىل وظيفتها، مؤكًدا الطبيعة التي جيب 
ثقة  تكسب  حتى  هبا  تترصف  أن  ينبغي  التي  والطريقة  املمرضة  هبا  تتحىل  أن 

الناس يف املهنة.
واصفة  بجريرهتا،  للمجلس  رسالة  يف  اعرتفت  قد  املمرضة،  وكانت 
تعليقاهتا بأهنا »غري مسئولة وغبية«، وأن هذا احلادث غري من سلوكها وأسلوب 

تعاملها مع األحداث.
لألطفال  احلياة  مدى  والرعاية  الراحة  توفر  هافان«  »تاي  دار  أن  يذكر 

املصابني بأمراض خطرية.
وكانت املمرضة، قد دافعت عن نفسها يف بادئ األمر بأن الرسائل التي 
كتبتها وهبا شتائم ألحد الطلبة بالدار؛ مل يشاهدها سوى أصدقائها عىل »الفيس 
بوك« وعددهم )380( فرًدا. بيد أن املجلس رأى أن مستخدمني آخرين للموقع 

يمكنهم الوصول إىل صفحتها الشخصية، بدليل أن إحدى الزميالت السابقات 
للممرضة أطلعت رؤساءها احلاليني عىل تعليقاهتا.

)هوبتون(  للمرأة  الشخصية  »الصفحة  بأن:  بيانه  يف  املجلس  وخلص 
تؤكد أهنا تعمل ممرضة يف )تاي هافان(، وثمة العديد من التعليقات واحلوارات 
التي كتبتها هي وأصدقائها عىل صفحتها«، مشرًيا بأن كل هذه التعليقات عىل 
»الفيس بوك« تتضمن شتائم مبارشة وغري مبارشة لدار األطفال ويسهل لبقية 

مستخدمي املوقع الوصول إليها.
اهلشة  الطبيعة  اعتبارها  يف  تضع  إذ  التحقيق  جلنة  أن  إىل  املجلس  وأشار 
ألولئك األطفال الذين هم حتت رعايتها واحلساسية املطلوبة يف التعامل مع أرس 

املرىض يف دار الرعاية والرأي العام األوسع. )املصدر: جريدة اليوم السابع(.
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ممر�ضة اأملانية نادمة لقتلها اأربعة مر�ضى بغر�ض اإراحتهم

يف  تعمل  ممرضة  اعــرتفــت 
يف  الشهري  )شاريته(  مستشفى 
مرىض  أربعة  قتلت  بأهنا  )برلني( 

قالت إن حالتهم كانت صعبة.
 54( الـممرضة  وقــالــت 
ستة  قتل  هتمة  إليها  الـموجه  عاًما( 

أشخاص، أمس، يف مستهل جلسة حماكمتها؛ إن دافعها يف قتل هؤالء الـمرىض 
كان توفري الراحة هلم!!. 

من  عنها،  بالنيابة  حماميها  ألقاها  التي  الكلـمة  يف  الـممرضة  وطلبت 
أقارب الضحايا؛ العفو عنها.

ويف هناية الكلـمة، وقفت الـممرضة أمام الـمحكمة وقالت: »أنا آسفة 
يكن  لـم  ذلك  أن  عرفت  فقد  آخرين  أشخاص  مصري  يف  بيدي  تدخلت  الين 

صائًبا«.
السجن مدى  الـممرضة عقوبة  القتل قد تواجه  بتهمة  إدانتها  ويف حال 

احلياة.
أكرب مستشفى  التي تعمل يف  للـمرضة  القضية  العام يف  ويوجه االدعاء 
جامعي عىل مستوى أوروبا؛ هتمة قتل ستة أشخاص، عالوة عىل حماولتي قتل 
بباقي  فقط، ونفت صلتها  بأربع حاالت  لـم تعرتف سوى  الـممرضة  أن  بيد 

احلاالت.

وألقت السلطات القبض عىل الـممرضة يف ترشين األول الـاميض حيث 
انتباه  الـمرىض  لفئة معينة من  الـمستشفى  الـمتكررة يف  الوفاة  لفتت حاالت 

أحد العاملني بالـمستشفى.
ووفقا لـملف القضية؛ فقد أودت الـممرضة بحياة مخسة رجال وامرأة 
ترتاوح أعامرهم بني )48-77 عاًما( يف الفرتة منذ هناية )2005م( حتى ترشين 

األول )2006م(.
أول ضحاياها  الـممرضة حقنت  »إن  القضية:  العام يف  الـمدعي  وقال 
بجرعة زائدة من عقار )دورميكوم( هناية عام )2005م( بعد أن ضجرت من 
عدم هدوء الـمريض واضطرارها لالعتناء بمثل هذه احلاالت يف هناية ورديتها«.

يف  شديد  ضعف  نتيجة  عاًما(   48( امرأة  توفيت  )2006م(  أيلول  ويف 
عضلة القلب؛ ألن الـممرضة حقنتها بعقار »إن يب إن« الذي يساعد عىل خفض 

ضغط الدم، وفًقا لـملف القضية. )برلني - د.ب.أ(.
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ممر�ضة اأملانية ت�ضتخدم �ضريًطا ل�ضًقا لإ�ضكات �ضراخ مولود

قال مستشفى بمدينة )كاسل( يف غرب أملانيا أمس اخلميس؛ إن احدى 
ممرضاته استخدمت رشيًطا الصًقا السكات رصاخ مولود عمره أربعة أيام.

وُصِدَم األبوان حني توجها إىل حجرة املواليد ليجدا مولودمها وقد ُسد 
فاه برشيط الصق.

وقال املستشفى؛ إنه نقل املمرضة املتورطة يف احلادث من قسم األطفال 
بعد أن اعرتفت بمسؤوليتها وتعهد بمعاقبتها.

املولد  يلحق  ارتكبت خطًأ«. ومل  »لقد  املستشفى؛  باسم  وقالت متحدثة 
بأذى من جراء هذه الفعلة. )برلني ـ رويرتز(.

 ممر�ضة ترمي »كلية« املتربع يف القمامة.. 
عن طريق اخلطاأ!!

بعد طول عناء، عثرت سارة املصابة بقصور يف الكىل عىل املتربع املناسب، 
أن  بعد  كابوس،  إىل  حتولت  سعادهتا  لكن  جديد،  من  طبيعية  حياة  ليمنحها 
خرست كلية أخيها األصغر )بول(، بسبب خطأ ساذج ملمرضة رمتها يف سلة 

املهمالت!!.
احلادثة وقعت عندما كانت املمرضة )ميالين ليامن( من مستشفى جامعة 
)توليدو( يف والية )أوهايو(، تعمل بديلة لزميلتها )جوديث مور( خالل فرتة 
الغداء، ونسيت أن تطلعها عىل ترتيبات العملية بعد عودهتا، وختلصت مور من 
حمتويات جهاز التربيد، بام فيها الكلية التي رغم استعادهتا فيام بعد مل تعد صاحلة 

لالستعامل!!. 
ورفعت عائلة )فوداكس( قضية تطالب فيها بتعويضات تصل إىل )25( 
ألف دوالر، رغم أن املستشفى أّمن كلية بديلة )لسارة( البالغة من العمر )24( 
عاًما، ودفعت تكاليف نقلها إىل والية )كولورادو( إلجراء العملية، لكن هذا 
مل يكن كافًيا ليعوضها وأخاها عن الرضر الذي حلق هبم نتيجة اإلمهال الطبي. 

جعل  ما  الشقيقني،  بني  مثايل  تطابق  أظهرت  األنسجة  حتاليل  وكانت 
)سارة( تشعر باألسى لفقدان الكلية، يف حني سيعاين )بول( من تبعات خضوعه 
بقية عمره  يعيش  أن  مهم من جسده، وعليه  فيها عضو  أزيل  لعملية خطرية، 
بكلية واحدة، دون أن حيصال عىل النتيجة املرجوة. )املصدر: جريدة اإلمارات 

اليوم(. 
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اإلقاء القب�ض على ممر�ضة األقت بجنني يف القمامة بالرباط

جثة  برمي  تورطها  يف  يشتبه  ممرضة  عىل  القبض  األمنية  املصالح  ألقت 
جنني يف قاممة األزبال بالرباط، يوم اخلميس املايض، بالقرب من ساحة ثانوية 

)التاديل( وسط العاصمة.
وحسب جريدة “احلرب”، واستناًدا عىل مصادر من الوقاية املدنية؛ فإن أحد 
الصدفة،  طريق  عن  اكتشف  النفايات،  ومجع  فرز  حلرفة  املزاولني  األشخاص 

جثة جنني حديث الوالدة، من جنس أنثى، مما تطلب إشعار رجال األمن.
آثار  وحسب ذات املصادر؛ فإن جثة اجلنني لفت بمنديل وكانت حتمل 
جروح يف البطن والعنق، وقد سارعت مصالح الرشطة العلمية إىل عني املكان، 
حيث أجرت معاينة للجثة، وأكدت املصادر أن املصالح األمنية، اعتمدت عىل 
العلمية  الرشطة  حتريات  أفرزهتا  دقيقة  علمية  ومعطيات  مواطنني  شهادات 
لتتوصل إىل فك لغز هذه اجلريمة البشعة، حيث تم التعرف عىل والدة اجلنني 
وظروف الوالدة وحيثيات نقل اجلثة إىل القاممة، و الكشف عمن تكلف بنقلها 

بعد وفاهتا.
كام كشفت التحريات عن تورط شقيقة األم، التي أصيبت بنزيف داخيل حاد 
استدعى نقلها إىل املستعجالت، وال زالت ترقد إىل حدود اليوم، وتبني أن األم التي 
وجدت نفسها يف ورطة محل غري مرغوب فيه أمام رضورة التخلص من اجلنني، وقد 

تكلفت شقيقتها املمرضة برمي اجلثة. )املصدر: صحيفة أصداء املغرب(.

�ضيخة كادت ُتدفن حيًة .. لول اهلل ثم ممر�ضة!!

أمضت املواطنة )شيخة حسن 
عيل(، أكثر من ساعة يف عداد املوتى 
قبل  الفجرية،  يف  )دبا(  بمستشفى 
أهنا  مصادفًة،  ممرضة،  تكتشف  أن 

التزال عىل قيد احلياة.
)شيخة  املواطنة  أرسة  وتلقت 

حسن عيل(، الثالثاء املايض، اتصاالت عدة، من مواطنني يف مستشفى )دبا(، 
تفيد بأن ابنتهم تعرضت حلادث مروري، وتوفيت يف احلال، وفق تأكيد أطباء 

هلم.
وانتقل أشقاؤها إىل املستشفى، لتسلم اجلثة، ورشعت أرسهتا يف إجراءات 
الدفن، وإقامة خيمة العزاء؛ لكن املفاجأة، التي قلبت احلزن فرًحا، أن شيخة مل 

متت.
املستشفى  أدخلت  فقد  اليوم«،  لـ»اإلمارات  هلا،  أقارب  قول  وبحسب 
وباملصادفة،  الوجه،  مغطاة  وهي  ساعة،  من  أكثر  وأمضت  متوفاة،  باعتبارها 
مرت إىل جوارها ممرضة، فسمعت صوت حرشجة صادرة عنها، لتكتشف أهنا 

مل متت.
أرسة شيخة، اعتربت أن املستشفى أمهل يف التعامل مع املصابة، ألن أطباءه 
استقبلوها باعتبارها جثة، وتركوها، ومل يتخذوا اإلجراءات الالزمة إلسعافها، 
وهو ما نفته إدارة املستشفى، مؤكدة أن املصابة دخلت املستشفى فاقدة الوعي، 
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فظن البعض أهنا متوفاة، لكن أجريت هلا اإلسعافات واجلراحات الالزمة.
يقول )خالد عبداهلل( - وهو من أقارب املريضة - : »إن ممرضات وأطباء 
اعتربوها ميتة، وأبلغوا احلضور بأن لدهيم جثة جمهولة اهلوية، وطلبت ممرضة 
يتعّرفون  بالدماء، لعلهم  امللطخ  النظر إىل وجهها  املستشفى  املوجودين يف  من 

إليها«.
ويضيف أن: »مواطنة كانت يف املستشفى تعرفت إليها، وأبلغها الطاقم 

التمرييض بأهنا توفيت، وعليها إخبار أرسهتا«.
وتقول )فاطمة( - شقيقة املصابة - لـ»اإلمارات اليوم«، إن »شيخة كانت 
يف سيارهتا، متوجهة إىل دورة تدريبية يف مدرستها، ويف الطريق تعرضت حلادث 
متوفاة،  بوصفها  معها  التعامل  تم  لكن  الوعي،  فاقدة  منه  خرجت  مروري، 

ونقلت إىل املستشفى باعتبارها جثة«.
وتضيف أنه »بعد أن سمعت املمرضة أصواًتا صادرة من شقيقتي، تدارك 
األطباء املوقف، وقرروا عالجها، لكنهم أيًضا، تأخروا يف إسعافها« وتؤكد أن 
»شيخة أمضت أكثر من ثالث ساعات، وهي تعاين نزًفا داخلًيا، ومل يتم إجراء 
النزف، وبعد خروجها من غرفة العمليات، مل يقدم هلا  جراحة هلا توقف هذا 
وعليهم  جًدا،  قليل  عددهم  بأن  متذرعني  املطلوبة،  الرعاية  التمرييض  الطاقم 

متابعة مرىض آخرين«.
وتشري إىل أن أرسهتا، طلبت تدخل هيئة الصحة يف ديب، إلنقاذ شقيقتها 
إىل  ونقلتها  مركزة(،  )عناية  إسعاف  سيارة  ديب  أرسلت  وبالفعل  املوت،  من 
العناية الفائقة يف مستشفى )راشد(، وتطالب )فاطمة( وزارة الصحة بإجراءات 

رسيعة للتحقيق يف الواقعة، وحماسبة املخطئني، لئال يتكرر هذا اإلمهال.

من جانبه، قال مدير املستشفى/ )عبداهلل الكعبي(: »إن املريضة دخلت 
املستشفى فاقدة الوعي، وربام ظن البعض أهنا متوفاة، مؤكًدا أنه »مل يرها وهي 

مغطاة الوجه، فهي امرأة وال يصح الدخول إىل القسم املوجودة فيه«.
أن  غري  النزف،  من  إلنقاذها  كبرًيا،  جهًدا  بذلوا  »األطباء  أن  وأضاف 
التأخر يف إجراء اجلراحة يعود إىل كوهنا خطرة، وحتتاج إىل موافقة مسبقة من 
للتحقيق  الواقعة،  التقدم بشكوى حول  إىل  الكعبي أهل شيخة  أهلها«. ودعا 
القانونية  اإلجراءات  »ستتخذ  الوزارة  أن  مؤكًدا  الصحة،  وزارة  قبل  من  فيها 

الالزمة، يف حال وجود أي خطأ«. )املصدر: اإلمارات اليوم(.
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»ال�ضمنة« حترم بريطانية من الإقامة يف نيوزيلندا

 )134( إىل  وزهنا  يصل  بريطانية  ملمرضة  السامح  نيوزيلندا  رفضت 
تقارير  وذكرت  املفرطة«.  »سمنتها  بسبب  أرضها  عىل  بالعيش  كيلوغراًما 
صحافية، أمس، أن مسؤويل اهلجرة رفضوا السامح للممرضة البالغة من العمر 
)51 عاًما( باإلقامة يف البالد، رغم أن لدهيا عرًضا لشغل وظيفة يف مستشفى 

للمسنني.
وقال املستشارون الصحيون: »إن هذه املرأة ربام تكلف البالد نحو )11( 

ألًفا و)200( دوالر أمريكي عىل مدى أربع سنوات يف العالج الطبي«.
»إهنا  قالت:  سنتيمرًتا،   )131( خرصها  حميط  يبلغ  التي  املرأة،  أن  غري 
سليمة بدنًيا وإن أرسهتا ليس هلا تاريخ مع مرض الرسطان أو األمراض املزمنة، 

وإن وزهنا ال يمنعها من العمل ألكثر من )60( ساعة أسبوعًيا«. 
اهلجرة.  إدارة  قرار  ضد  قدمته  الذي  االستئناف  املمرضة  وخرست 

)املصدر: صحيفة الوسط البحرينية(.

 ف�ضل ممر�ضة بعد ) 20( عاًما خدمة 
لعدم ح�ضولها على »الثانوية«

طعنًا  النقض  حمكمة  قبلت 
تقدمت به جهة حكومية ضد حكم 
درهم  ألف   )113 ( بسداد  يلزمها 
يف  تعمل  كانت  ملمرضة  تعويًضا 
مستشفى تابع هلا وتم إهناء خدماهتا 
بسبب  اخلدمة  يف  عاًما   )20 ( بعد 

لعدم  العمل  من  فصلها  أيدت  إذ  العامة،  الثانوية  شهادة  عىل  حصوهلا  عدم 
حصوهلا عىل مؤهل، وإلزام اجلهة احلكومية بسداد مستحقاهتا املالية.

وكانت املمرضة أقامت دعوى عن طريق حماميها ضد مستشفى حكومي، 
قالت فيها إهنا تعاقدت معه عام ) 1989م( للعمل يف وظيفة ممرضة مؤهلة فنية 
براتب شهري قدره ) 9000 و 270( درمًها، وأهنى املستشفى خدماهتا دون مربر 
قانوين بزعم أهنا ال حتمل الثانوية العامة، وذلك بعد ما يزيد عىل ) 20( عاًما من 
العمل. وطالبت يف دعواها بإعادهتا إىل العمل الذي فصلت منه تعسفًيا، ويف 
بدل  تسليمها مكافأة هناية اخلدمة عن فرتة عملها، وتسديد  تعذر ذلك؛  حال 
السكن وقدره ) 2500( درهم شهرًيا من تاريخ إهناء خدمتها وحتى الفصل يف 
الدعوى، وتعويضها عن األرضار املالية والنفسية واملعنوية التي حلقت هبا جراء 
الفصل التعسفي، وإلزام املدعى عليه بأداء تذكرة سفرها، وبدل شحن أمتعتها.

ويف املقابل، دفع ممثل قضايا احلكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها عىل غري 
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ذي صفة لصدور مرسوم بنقل املنشآت الصحية احلكومية والعاملني لدهيا إىل 
هذه اجلهة، كام دفع بعدم اختصاص حمكمة )أول درجة( نوعًيا بنظر الدعوى؛ 
ألهنا يف حقيقتها تتمحور حول القرار اإلداري الذي تم اختاذه بإهناء خدمات 
املمرضة، وتالًيا يتعني أن يكون تظلمها أمام حمكمة االستئناف خالل ) 30( يوًما 

من تاريخ إعالهنا عماًل باملادة ) 81( من قانون اخلدمة املدنية إلمارة أبوظبي.
ملوظفي  املقررة  االمتحانات  يف  لرسوهبا  خدماهتا  إهناء  تم  أنه  وأضاف؛ 
كتاب  وصدر  تسكينهم،  هبدف  العامة  الثانوية  عىل  احلاصلني  غري  التمريض 
برصف مستحاقتها، وتالًيا يكون قرار إهناء خدماهتا مستنًدا إىل سبب مرشوع 
ابتغت اإلدارة من ورائه حتقيق مصلحة عامة، مؤكًدا أن مجيع حقوقها حمفوظة 
اللوائح والقرارات والتمس رفض الدعوى،  التي حددهتا  من خالل اآلليات 
وقّررت حمكمة )أول درجة( عدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إىل حمكمة 
شكاًل،  التظلم  بقبول  اخلدمة  بإهناء  املتعلق  الشق  يف  قضت  التي  االستئناف، 
يف  للبت  درجة(  )أول  ملحكمة  أخرى  مرة  امللف  وبإحالة  موضوًعا،  وبرفضه 

بقية طلبات املمرضة.
وقررت حمكمة )أول درجة( ندب خبري الحتساب مكافأة هناية اخلدمة، 
بدفع  املستشفى  هلا  التابع  احلكومية  اجلهة  إلزام  قررت  اخلبري  انتداب  وبعد 
نقل  لبلدها، وكذلك مرصوفات  العودة  ) 113( ألف درهم وتسلميها تذكرة 

أمتعتها حال مغادرهتا الدولة.
االستئناف،  رفض  وتم  احلكم،  احلكومية  واجلهة  املمرضة  واستأنفت 
فطعنتا عليه أمام حمكمة النقض، فقبلت حمكمة النقض طعن املستشفى واجلهة 
ملحكمة  أخرى  مرة  الدعوى  وأحالت  املمرضة  طعن  ورفضت  احلكومية 

الذي  احلكم  أيدت  االستئناف  حمكمة  أن  إال  مغايرة،  هبيئة  لنظرها  االستئناف 
أصدرته سابًقا، فطعن الطرفان عليه مرة أخرى أمام النقض، فأصدرت قرارها 
الرسوم  بدفع  تقم  مل  املمرضة  أن  تبني  أن  بعد  احلكومية  اجلهة  استئناف  بقبول 
املتعلق  الشق  بأن  الدولة  إذ دفع حمامي قضايا  الدعوى،  لنظر  املقررة  القضائية 
بقية  أن  حني  يف  القضائية  الرسوم  من  املعفى  فقط  هو  املوظفة  خدمة  بإهناء 
الطلبات غري معفاة من الرسوم، وأيدت فصلها من العمل. )املصدر: صحيفة 

اإلمارات اليوم(.
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ممر�ضة بريطانية زوجة اأول رئي�ض �ضوداين

ىف  لتعمل  )1933م(  عام  السودان  إىل  هاجرت  االنجليزية(  )فيليبا 
مستشفى اخلرطوم بناًء عىل نصيحة خاهلا امليجر )مايكل بيرتز(.

بعد وصوهلا بأربع سنوات؛ تزوجت من االستاذ/ )عبد الفتاح املغريب( 
أستاذ الرياضيات ىف كلية )غردون التذكارية(.

السودان  خارج  للدراسة  وفد  أول  ضمن  يعترب  هو  املغريب  الفتاح  عبد 
بجامعة )بريوت( ىف العرشينات من القرن املاىض.

عبد الفتاح املغربى هو أول رئيس ملجلس السياده )1956- 1958م(.
وهو أيًضا أول سودانى اشرتى سيارة خاصة.

وهو أيًضا أول من تزوج امرأة أوروبية.
انتقل عبد الفتاح املغريب إىل رمحة مواله )1985م( ىف اململكه املتحدة.

الزوجة  وفاة  تلجلراف(  )الديىل  صحيفة  نعت  )1999م(  أغسطس  يف 
)فيليبا( عن عمر بلغ )96( عاًما قضت )50( عاًما ىف السودان، واحبته، وتعترب 
أول  زوجة  وهى  الرئاسى،  القرص  يف  بصامهتا  وضعت  التى  األوىل  املرأة  هى 
رئيس ملجلس السياده بعد االستقالل مبارشة )1956- 1958م(. )املصدر: 

منديات العيلفون عىل الشبكة(.

ممر�ضة ع�ضرينية تفقد حياتها اإنقاذًا لزوجها

سعودية  ــة  ــرض مم لقيت 
إنقاذ  حماولتها  خــالل  مرصعها 
باغتت  التي  السيول  من  زوجها 
هجرة )مناحي بن بكر( غرب مدينة 

)عرعر( وتسببت بخمس وفيات.
وقال الناطق اإلعالمي بإدارة 

الدفاع املدين بـ)عرعر( النقيب/ )عبد الرمحن األمحري(: »إن فرق إنقاذ الدفاع 
عائشة  تدعى  ممرضة  بينهم  مفقودين،  مخسة  عىل  السبت  أمس  عثرت  املدين 
صالح العنزي يف العرشينيات من عمرها وأم لطفلني وحامل، كانت قد متكنت 

من إنقاذ زوجها من الغرق قبل أن جترفها السيول«.
وقد تفاعل عدد كبري من املغردين عىل توتري مع هذا املوقف الشجاع من 
الزوجة السعودية عائشة صالح العنزي- رمحة اهلل عليها - ، وأنشؤوا )هاشتاًقا( 
قالت  حيث  )#ممرضة_عرشينيه_تفقد_حياهتا_إنقاًذا_لزوجها(،  وسم  محل 
ُهنا ُطبقت بحذافريها، رمحها  )ترانيم حواء(: »دائاًم نسمع مجلة »أموت فيك« 

اهلل وأسكنها فسيح جناته«.
وقال )املستقبل أمجل(: »التمريض عمل إنساين يريب النفس عىل العطاء 

والتضحية، لدرجة أهنا أعطت إىل آخر حلظة يف حياهتا«.
وقال »Faisal H. al3nzi«: »عندما احلب يتحدث فإنه يضحي، وقد 

يصل إىل املوت, وعائشة من اللذين وصلت تضحيتهم إىل املوت«.
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كان  ثالثينية  كانت  لو  عرشينية؟  ممرضة   :»Dr. Asim K« وقالت: 
أنقذت العامل!!«.

وأخريا تقول )توت القحطانية(: »نموذج من بناتنا املمرضات الرشيفات 
)املصدر:  هلا«.  يغفر  اهلل  النظر،  وأحادي  متطرف  من  فرته  كل  يقذفن  الاليت 

صحيفة تواصل(.

منظفة يف مهمات ممر�ضة

باملركز  منظفة  تتكفل 
)أوالد  ببلدية  )أول ماي(،  الصحي 
حالة  يف  )البليدة(،  بوالية  يعيش(،  
إجراء  بعملية  املمرضات،  غياب 
يقصدون  الذين  للمرىض  احلقن 
الكثري  ويتفاجأ  الصحي،  املركز 

إجراء  بعمليات  املكلفة  املرأة  يتفطنون هلوية  الصحي، ممن  املركز  قاصدي  من 
احلقن، ويكتشفون أهنا جمرد منظفة باملركز الصحي وليست ممرضة!!. )املصدر: 

صحيفة اخلرب عىل الشبكة(.
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ممر�ضة �ضدام تك�ضف �ضًرا »اإن�ضانًيا« قبل اإعدامه

أي حاكم  أن  القول  يمكن  ال 
نار  من  بقبضة  شعبه  قاد  ديكتاتور 
ضئيلة  نسبة  ولو  يمتلك  ال  وحديد 
والطبيعة  اإلنــســاين  اجلانب  من 
والرئيس  للخري،  املحبة  الفطرية 
الراحل/ )صدام حسني -  العراقي 

رمحه اهلل - ( أحد هؤالء.
صدام وصفه قطاع عريض من الشعب العراقي بأنه »ال يعرف الرمحة«، 
أو  يعارضه  من  كل  دماء  وتستبيح  تعتقل  بوليسية  دولة  إىل  العراق  وحّول 
جتاه  شديًدا  ضعًفا  أبدى  نفسه  الوقت  يف  ولكنه  حكمه؛  رشعية  يف  يشكك 
الطيور واحليوانات خاصة خالل فرتة اعتقاله وحماكمته؛ حيث أكدت إحدى 
كان  أنه  إعدامه  موعد  حتى  عليه  الطبي  باإلرشاف  كلفت  التي  املمرضات 
حيرص عىل اقتسام جزء من وجبته من أجل إطعام الطيور وسقي النباتات باملاء.
الرئيس العراقي السابق اكتسب تعاطًفا من جانب املاليني  وال ننكر أن 
وممسًكا  ملتحًيا  حماكمته  خالل  ظهر  أن  بعد  واإلسالمية،  العربية  بالدول 
و»يعيش  اخليانة«  »تسقط  مثل  عبارات  ترديده  عىل  عالوة  يده،  يف  بمصحف 

العراق حًرا« قبل ثوان من إعدامه. )املصدر: صحيفة البالد اجلزائرية(.

 ممر�ضة.. ا�ضتعملت احليلة للحفاظ 
على �ضرفها من املغت�ضبني

يف  استخدمته   .. راجًحا  وتفكرًيا  عقاًل  متتلك   .. فريد  طراز  من  فتاة 
الوقت املناسب كحيلة ماكرة وختلصت من ثالثة وحوش حاولوا اغتصاهبا بعد 

خروجها من عملها املسائي يف أحد املستشفيات األهلية.
الفتاة استخدمت كل مواهبها وإغراءها. أومهتهم بأن هذه الليلة )السوداء( 
املوحش  املكان  هذا  تغادر  أن  تريد  كانت  أربعة!.  بني جدران  اال  ترضاها  لن 
الذي ربام ينتهي بقتلها بعد اغتصاهبا .. كيف مرت ثالث ساعات عصيبة عىل 
امُلجنى عليها حتى نجت بنفسها من أنياهبم؟ وكيف توصلت الرشطة إىل حتديد 
البداية  املمرضة من  الفتاة  مثرية روهتا يل  التفاصيل  والقبض عليهم؟  هوياهتم 

وحتى النهاية!
رشطة  مركز  مدير  املقدم  مساًء.  عرشة  احلادية  جتاوزت  الساعة  عقارب 
بغداد اجلديدة يستعد للرحيل بعد عناء يوم كامل من العمل املتواصل؛ إال أنه 
يفاجأ باحلرس املتواجد يف باب املركز خيربه بوجود فتاة تبكي وتريد مقابلته ألمر 

مهم. 
برسعة يأذن للفتاة بالدخول .. يطلب منها اجللوس .. تصمت الفتاة عدة 
دقائق ثم تبدأ حديثها قائلة: »اسمي )س( ممرضة يف مستشفى أهيل، خرجت 
بسيارته  باملجيء  وعدين  الذي  خطيبي  جميء  بانتظار  املسائي  عميل  انتهاء  بعد 
وتوصييل إىل البيت. انتظرته يف موقف الباص أكثر من نصف ساعة .. اتصلت 
به عدة مرات أجابني بأن سيارته عاطلة يف شارع فرعي وال يستطيع أن يشغلها 
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وطلب مني ركوب سيارة أجرة والتوجه إىل بيتي .. تصمت )س( قلياًل حتاول 
أن تلتقط أنفاسها ثم متسح دموعها التي سالت عىل خدها وتكمل حديثها .. 
بقيت أحتدث مع خطيبي ألكثر من ربع ساعة بانتظار سيارات )الكيا( املتوجهة 
إىل بغداد اجلديدة .. مل أكن أتوقع أن هناك أعينًا تراقبني .. ترصد حتركايت حتى 
وجدت أن الساعة اقرتبت من التاسعة مساًء .. فجأة توقفت سيارة أمامي .. 
السيارة.  وركبت  خطيبي  ودعت  مشتل...(   - اجلديدة  )بغداد  سائقها  ينادي 
مكتفًيا  السري  قرر  الذي  والسائق  شخصني  من  إال  الركاب  من  خالية  كانت 
بالعدد املوجود. مل أشك حلظة أن هناك مكيدة تدبر يل. بدأ السائق يدخل شوارع 
فرعية مل أشاهدها سابًقا أحسست باخلوف حاولت االستفسار من السائق عن 
سبب الدخول إىل هذه الشوارع الفرعية اخلالية من املارة وسط املنازل، أجابني 
بان الطريق مزدحم بوجود العديد من السيارات التي أغلقت أغلب الطرق .. 
وأخرجت  يدي  حقيبة  فتحت  واحدة!  حلظة  يرتكني  مل  الشك  ولكن  صدقته؛ 
جهاز اهلاتف النقال وحاولت اإلتصال إال أن أحدهم والذي كان جيلس باملقعد 
اخللفي وضع سكينًا عىل رقبتي وطلب مني جهاز اهلاتف النقال. أومهته أنني 
وأنا  الطريق  طوال  طريقها  يف  تسري  السيارة  وظلت  مني  أخذه  ولكنه  أغلقته؛ 
أفكر يف حيلة أستطيع هبا اخلالص حتى توقفت سيارة )الكيا( يف أرض زراعية 
مهجورة أعرفها ألين أسري بقرهبا من الصباح عندما أتوجه إىل عميل. أجربوين 
السكني  وضع  أحدهم  ولكن  البداية؛  يف  قاومتهم   .. السيارة  من  النزول  عىل 
عىل رقبتي وهددين إذا تكلمت فسوف تكون هنايتي املوت وسط هذه املزرعة 
اهلدوء  وبمنتهى   .. مالبيس  أنزع  أن  وأمرين  أمامي  أحدهم  وقف  املهجورة! 
قلت لنفيس: لو بكيت فلن ترق قلوهبم وفكرت برسعة وطلبت منهم أن تكون 

هذا  ووسط  املهجورة  املنطقة  هذه  من  بدال  مغلق  مكان  يف  املمتعة  الليلة  هذه 
الربد القارص! ووقف الثالثة ينظرون إىل بعضهم وشعرت أهنم ابتلعوا احليلة 
لعدم  جريمتهم  عىل  يرصون  هبم  وفوجئت  قائلة؛  إفادهتا  )س(  وتستكمل   ..
وجود مكان، فاقرتحت عليهم أن أتدبر هذا األمر وأقنعتهم بأن عندي مكاًنا 
خالًيا .. شقة صديقتي يف منطقة العامرات، ووافقوا وانطلقوا عائدين من حيث 
أتوا. كنت أحتدث معهم واخلوف يعترص قلبي وطلبت منهم أن يقوموا برشاء 
مستلزمات السهرة من مكرزات وفستق وعلب البرية. ووافقوا بعد أن أعطوين 
بالسيارة داخل شارع )املشتل( وقفوا ووضع  شيًئا من األمان! وأثناء سريهم 
أحدهم السكني عىل رقبتي ونزل اإلثنان لرشاء البرية من حمل لبيع املرشوبات 
كان هيددين  الذي  الشخص  .. غافلت  أمامي  النقال  اهلاتف  .. وجدت جهاز 
وجههي،  عىل  وصفعني  بإغالقه  أرسع  اهلاتف  جرس  رن  وعندما  فتحته   ..
الكيا  املحل واستقال  اإلثنان اآلخران من  اهلاتف من يدي. وحينام عاد  وأخذ 
.. ظلوا يرضبوين حتى شعرت بحالة إغامء فرتكوين .. وتوقف سائق السيارة 
قبل الوصول إىل نقطة السيطرة القريبة .. اخرجت رأيس من الشباك وأخذت 
أرصخ بأعىل صويت حتى انبه رجال السيطرة واملارة؛ فالقوين من السيارة والذوا 
إليكم لكي أقدم شكوى ضد  أمامي سوى أن أذهب  بالفرار .. مل أجد سبياًل 

هؤالء الذئاب.

بعد أن انتهت الفتاة من أقواهلا اصطحبها أحد الضباط إىل موقف كراج 
الكيا ولكنها مل تعثر عىل السيارة، وعندما ُعرضت األوراق التحقيقية عىل قايض 
بدأت  الثاين  اليوم  ويف  الثالثة  املتهمني  عىل  القبض  برسعة  أمر  العاصمة  خفر 
الذي  الكيا  املتهم سائق  إىل حتديد شخصية  تتجه  اجلديدة  بغداد  جهود رشطة 
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إجرامية  سوابق  لديه  الكيا  سائق  بأن  وثبت   .. عليها  املجنى  بأوصافه  أدلت 
إىل  املركز  من  مفرزة  اجتهت  الرشطة!  مركز  يف  مرات  عدة  اوقف  أن  وسبق 
مسكن السائق، وعندما وصلت إىل مسكنه مل جتده يف املنزل حيث مل يبت فيه منذ 
ليلة أول أمس! ويف اليوم التايل عثرت عليه الرشطة خمتبًئا يف كراج باب الرشقي 
له  مشاهدهتا  فور  اهنارت  أن  بعد  )س(  عليه  وتعرفت  عليه  القبض  إلقاء  فتم 
.. وعند التحقيق معه اعرتف عىل أصدقائه وتم القبض عليهم أيًضا .. وعند 
تدوين أقواهلم؛ أنكروا أهنم حاولوا اغتصاب الفتاة؛ بل هي التي صعدت إىل 
الليل  بنات  من  وهي  سابًقا  يعرفوهنا  وأهنم  »الونسة«  يف  برغبتها  الكيا  سيارة 

وحتب السهر والفرفشة!.

أمر قايض التحقيق بحبسهم عىل ذمة التحقيق.

نجوت  أنني  اهلل  امحد  يل:  وقالت  )س(  باملمرضة  التقيت  املركز  داخل 
من هؤالء الذئاب الذين فكروا ودبروا الغتصايب. ال أنكر أنني كنت أرجتف 
خوًفا حني كنت أطلب منهم مكاًنا مستوًرا. كنت واثقة أن اهلل لن يرتكني وحني 
ولكنهم  األرشار؛  هؤالء  من  ينقذوين  كي  وأهيل  بخطيبي  االتصال  حاولت 
اكتشفوا خمططي ورضبوين حتى سالت الدماء من وجهي. وقالت بعد توقف؛ 
حينام وضعوا السكني عىل رقبتي فكرت إذا رصخت لن يستجيب أحد يل؛ ألن 

املنطقة مهجورة.

جيهزون  وبدأوا  الطعم  بلعوا  أهنم  واكتشفت  حيلة  يف  فكرت  وبرسعة 
كشفوين  لكنهم  النقال؛  اهلاتف  جهاز  فتح  حاولت  خالهلا   .. احلمراء  لليلتهم 
وأحسست هنا باخلطر وأخذ أحدهم اهلاتف النقال مني وقام بكرسه! أومهتهم 

أنني أغمي عيلَّ وعندما وقفت الكيا يف اإلشارة الضوئية فتحت النافذة برسعة 
وبدأت أرصخ بأعىل صويت. كان ممكن أن يقتلوين ولكني فوجئت هبم يدخلون 
شارًعا جانبًيا والقوا يب وفروا هاربني. هذا املشهد الذي مررت به لن أنساه طيلة 
حيايت. استغرق حوايل ثالث ساعات من الرعب واخلوف! توقفت )س( عن 
احلديث واستأذنت للرحيل مع أهلها وخطيبها اللذين ينتظروها كي تعود إىل 

أحضاهنم وهي مرفوعة الرأس!!. )املصدر: صحيفة املدى(.
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خطاأ ممر�ضة يت�ضبب يف قطع راأ�ض جنني داخل بطن اأمه

تسبب خطأ ارتكبته ممرضة التوليد يف إحدى العيادات اخلاصة يف )اليمن( 
من  البالغة  األم  ُنقلت  بعدما  اخلطأ  وقع  وقد  أمه،  بطن  يف  جنني  رأس  بقطع 
العمر »25 عاًما« إىل إحدى عيادات التوليد اخلاصة بمدينة الطويلة بمحافظة 

)املحويت( شاميل العاصمة صنعاء بعدما بدأت تعاين آالم الوالدة.
وقد فوجئ األب عندما عرف أن زوجته ولدت طفاًل ُقطَِع رأسه يف رحم 
أمه عن طريق خطأ طبي ارتكبته ممرضة التوليد، فهرع إىل مركز الرشطة ليقدم 
بالًغا باحلادثة. وبارشت الرشطة بفتح حتقيق يف القضية ومتت إحالة املمرضة 
البالغة من العمر )50( عاًما إىل النيابة مع حمارض االستدالالت، فيام تم إسعاف 
إلخراج  )صنعاء(  بالعاصمة  الوالدة  يف  ختصيص  مستشفى  إىل  الشاب  زوجة 

رأس اجلنني امليت من بطنها. )املصدر: شبكة حميط(.

تاأجيل حماكمة ممر�ضة ادعت اأنها طبيبة فقتلت اأم وجنينها

مرص  جنايات  حمكمة  أجلت 
»ه.ع«  املمرضة  حماكمة  اجلديدة 
املتهمة بقتل ربة منزل ونجلها عمًدا 
يسمى  ضار  بعقار  حقنها   بسبب 
جللسة  باملستشفى  »الربيمودكس« 
الشهود  لسامع  القادم  فرباير   )2(

ورأى الطبيبة املعاجلة.
اجلديدة(  )مرص  رشطة  قسم  مأمور  تلقى  عندما  القضية  أحداث  تعود 
بعقار  »ش.ع«  عليها  املجني  بحقن  ممرضة(   - سنة   38( »ه.ع«  بقيام  بالًغا 
بعضلة  وتوقف  الدموية  الدورة  يف  هببوط  إلصابتها  أدى  بام   « »الربيمودكس 

القلب وأودى بحياهتا وجنينها.
بناء  بالعقار  بأن اجلانية حقنت املجني عليها  املباحث  وتبني من حتريات 

عىل استغاثة من املجني عليها من شدة األمل الذي تعانيه.
الطبيبة  الطب ىف غياب  املتهمة زاولت مهنة  أن  إىل  التحريات  وأشارت 
املجني  حلالة  واملبارشة  املعاجلة  الطبيبة  بإعالن  املتهمة  دفاع  وطالب  املعاجلة، 
لطلب   املحكمة   الواقعة، واستجابت  ملناقشتها حول  الدكتورة »م.س«  عليها 
الدفاع وكلفت النيابة العامة بإعالن الشاهدة باحلضور لسامع أقواهلا. )املصدر: 

شبكة حميط(.
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 ب�ضبب احلقد والكره .. طفلة فل�ضطينية 
يف جيب ممر�ضة اإ�ضرائيلية

بعد ثالث سنوات من نرش صورة ملمرضة وهي حتمل طفلة عربية من 
األطفال »اخلدج« يف جيبها، استدعت رشطة )حيفا(، ثالث ممرضات من قسم 
التنكيل  بشبهة  للتحقيق معهن  بمدينة )حيفا(  اخلدج يف مستشفى »روتشيلد« 

باخلدج.
وذكرت وكالة »سام« الفلسطينية أن ذلك جاء بعد أن تقدمت عائلة عربية 
بشكوى ضد املستشفى املذكور، وأكدت أن الطفلة كانت ابنتها، وأن األم تعاين 
من صدمة نفسية قاسية كلام شاهدت الصور التي نرشت يف الصحف العربية 

يف حينه.
يشار إىل أن العائلة قدمت شكوى بعد أكثر من سنتني عىل نرش الصورة 
ووفاة الطفلة بعد يوم واحد من النرش، وقد قدمت الدعوى من قبل املحامي 
حيفا  وبلدية  الصحة  ووزارة  »روتشلد«  مستشفى  ضد  وردة(،  أبو  )سامي 
ورشكتي التأمني »أيلون« و«عنبال«، وطالبهم بتعويض مايل قدره )6( ماليني 

شيكل.
ويف تفاصيل أخرى؛ فإن األم قد ولدت توأمني يف قسم اخلدج يف املشفى، 
دفن  وبعد  العالج،  ملواصلة  بالقسم  رقدت  والثانية  منهن  طفلة  توفيت  حيث 
هذه  أن  فاقتنعت  املذكورة  الصورة  بالصحيفة  األم  شاهدت  املتوفية  الطفلة 
صورة ابنتها املتوفية، وأن املمرضات قتلنها هبذه العملية، فأصيبت بحالة نفسية 
صعبة ورقدت يف املستشفى، ومنذ ذلك الوقت حتطمت حياة العائلة كلًيا، مع 

ابنة  بالصحيفة ليست  التي نرشت  املستشفى يدعي أن الصورة  الدفاع عن  أن 
املدعني.

وذكرت العائلة أنه يف العام )2008م( عندما ولدت األم وهي مواطنة 
مستشفى  يف  الوالدات  قسم  يف  قيرصية  عملية  خالل  من  بنتني  توأمني  عربية 
والثانية  غراًما،   )650( بوزن  إحداهن  كانت  حيث  )روتشلد(  تسيون(  )بني 

)1,110( غرام. وقد رقدن يف قسم اخلدج أربعة أيام، وحررت األم إىل بيتها.
وعقب أحد األطباء يف املستشفي ويدعي الدكتور/ )الطيبي( عىل احلادثة 
وتفاعالهتا بالقول؛ إن عىل املستشفى أن يتحمل مسئولية احلادثة، وهناك قانون 

لإلمهال الطبي.
واملواطن  العريب  املواطن  بني  متاًما  واضح  التمييز  إن  الطيبي؛  وأضاف 
اليهودي يف هذه البالد ليس يف املرافق الطبية فحسب؛ بل جتده باملدرسة واجلامعة 
بناء مستشفى  أكثر من مرة مرشوع  أنه قدم  بالقطار والشارع مستذكًرا  وحتى 
حكومي يف إحدى املدن العربية مثل )الطيبة( أو )سخنني( أو )أم الفحم(؛ إال 
أنه جوبه بالرفض، مع اإلشارة إىل عدم وجود أي مستشفى حكومي يف املدن 

العربية.
كام نوه للتمييز ضد اخلرجيني العرب يف مستشفيات املركز؛ حيث جيدون 
األهرام  صحيفة  )املصدر:  املركز.  بمستشفيات  للعمل  بقبوهلم  كبرية  صعوبة 

اليومي(.
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ممر�ضة اإيطالية تتغيب عن عملها ت�ضع �ضنوات بحجة احلمل!

ألقت الرشطة اإليطالية القبض عىل ممرضة تغيبت عن عملها تسع سنوات 
بحجة املرض واحلمل بطفلني تبنّي أن أًيا منهام مل يولد.

مدينة  يف  الرشطة  أن  األربعاء؛  لألنباء  اإليطالية  )آكي(  وكالة  وأفادت 
إجازات  عىل  حصلت  ممرضة  عىل  القبض  ألقت  )إيطاليا(  شامل  يف  )بولونيا( 
مرضية متواصلة ملدة تسع سنوات بحجة احلمل واإلنجاب، لكن التحقيقات 

أثبت أهنا مل تضع أًيا من الطفلني الذين زورت هلام شهادات ميالد.
التسع  خالل  فقط  أيام  ستة  ملدة  عملت  »املمرضة  إن:  الرشطة  وقالت 
ميالد  وشهاديت  طبية  تقارير  عىل  بناًء  املدة  باقي  تغيبت  بينام  األخرية،  سنوات 
لكن  )2009م(«.  لعام  واألخرى  )2004م(،  عام  إىل  تعود  إحدامها  لطفلني 
امليالد  وشهاديت  الطفلني،  من  أًيا  تنجب  ومل  حتمل  »مل  أهنا  اكتشفت  الرشطة 
مرضية  بإجازات  القيام  من  مكنتها  التي  الطبية  التقارير  وكذلك  مزورتان، 

متتابعة بحجة تعرضها خلطر األمراض املعوية« يف املستشفى الذي تعمل فيه.
وأضافت الرشطة أهنا أودعت »املمرضة احلبس املنزيل بناًء عىل أمر صادر 
العام، إذ  باملال  إليها هتم »التزوير واإلرضار  نيابة بولونيا«، حيث وجهت  من 
حق«.  وجه  دون  من  يورو  ألف   )33( عىل  تزيد  بقيمة  رواتب  عىل  حصلت 

)املصدر: روما - ي ب أ(.

 اإعدام اأ�ضتاذ »طب« وممر�ض بتهمة 
قتل تاجر والتمثيل بجثته

قضت حمكمة جنايات القاهرة 
برئاسة  اليوم  املنعقدة  جلستها  يف 
املستشار/ )مجال القيسونى( بإعدام 
تاجر  بقتل  إلدانتهام  وممرض  طبيب 
جثته  وتقطيع  كهربائية  أدوات 
مالية  خالفات  لوجود  هبا  والتمثيل 

مفتى  مجعة(  )عىل  الدكتور/  موافقة  بعد  وذلك  والتاجر،  القاتل  الطبيب  بني 
الديار املرصية عىل إعدامهام.

تردد  وأخذت  الفرح  من  حالة  عليه  املجني  زوجه  انتابت  احلكم  عقب 
»احلمد هلل أخد يل حقي«، »حسبي اهلل ونعم الوكيل«، بينام ردد املمرض، خلف 

القضبان باكًيا »حرام أنا ليس يل ذنب .. هو الذي قتله«.
كانت النيابة العامة أحالت املتهمني إىل اجلنايات بعد أن نسبت إىل »حممد 
.ع« ممرض  الطب جامعة عني شمس، و«حممد  بكلية  الصامء  الغدد  أستاذ  .أ« 
سبق  مع  عمًدا  كهربائية  أدوات  تاجر  خمتار(  )حممد  قتل  هتمة  الطبيب  بعيادة 
عىل  استدرج  والطبيب  التاجر  بني  مالية  خالفات  لوجود  والرتصد  اإلرصار 
إثرها الطبيب التاجر إىل عيادته بزعم إهناء اخلالفات بينهام، وباغته بإطالق عيار 
وحرق  كهربائي،  منشار  باستخدام  جسده  قطع  ثم  لشل حركته،  ناري صوبه 
أشالء اجلثة ووضعها بمساعدة املمرض داخل حقائب بالستيكية، وألقي هبا يف 
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الطريق العام ودهسها بسيارته.
ترجع وقائع القضية إىل عثور مباحث القاهرة عىل كيس بالستيك أسود 
بداخله رأس آدمية وكفان وذراعان وكيس آخر بداخله بنطال وقميص وحذاء 
منشار  بواسطة  مقطعة  أهنا  تبني  اجلثة  وبمعاينة  القاهرة،  يف  خمتلفة  أماكن  يف 

كهربائي ومرتكب احلادث أشعل النار فيها ودهسها بسيارته إلخفاء معاملها.
أفادت حتريات املباحث أن الطبيب املتهم كان بينه واملجني عليه مشكالت 
الطبيب  بسبب رفض األخري إعادة )170( ألف جنيه، كان حصل عليها من 
حكم  عىل  احلصول  املتهم  الطبيب  واستطاع  السداد،  يف  وتعثر  الستثامرها، 
بحبس املجني عليه )3( سنوات، واتصل يوم احلادث باملجني عليه، وطلب منه 

احلضور إىل عيادته بمنطقة مرص اجلديدة، لتسوية األمر.
أحرض املجني عليه )15( ألف جنيه للمتهم كجزء من املديونية وطلب 
للمحكمة  لتقديمها  خمالصة  عىل  حصوله  مقابل  املتبقي  باملبلغ  شيكات  كتابة 
بأن  التاجر  له  قال  املتهم  رفض  وعندما  ضده،  الصادر  احلكم  إسقاط  بغرض 

عليه اللجوء للقانون للحصول عىل حقه.
وىف  التاجر،  عىل  الرصاص  وأطلق  الناري  سالحه  الطبيب  أخرج  هنا 
يف  يشاركه  مل  إن  بالسالح،  هدده  الطبيب  أن  أكد  املتهم؛  املمرض  اعرتاف 

التخلص من اجلثة، ووضعها أعىل سطوح العامرة.
أرسته  كانت  كهربائية  أدوات  »تاجر  ل  اجلثة  أن  عىل  التحريات  أكدت 
أبلغت عن غيابه منذ أيام يف قسم رشطة عني شمس، وأن القاتل )58( سنة، 
طب  لكلية  عميد  منصب  يتقلد  كان  شمس  عني  جامعة  الطب  بكلية  أستاذ 
وثالثة  اجلديدة،  بمرص  وأخرى  البلد،  وسط  منطقة  يف  كبرية  عيادة  ويمتلك 

جنيه  مليون   )70( إىل  تصل  جًدا  كثرية  وأموال  فيالت  ولديه  باملهندسني، 
مرصي، وأضافت أن الطبيب املتهم تعرف عىل القتيل عن طريق زوجته التي 
تعمل موظفة بالشئون اإلدارية بمستشفى )الدمرداش( اجلامعي الذي يعمل به 
الطبيب، وعرفته عىل زوجها التاجر، واتفق عىل العمل معه يف توظيف األموال 

مقابل فائدة شهرية.
تم القبض عىل الطبيب واملمرض، واعرتفا باجلريمة تفصيلًيا أمام النيابة 
العامة، وقال املمرض »كان هناك موعد حلضور التاجر إىل عيادة الطبيب بمرص 
تنازل  مقابل  املتبقي  باملبلغ  شيكات  وحترير  جنيه  ألف   )15( لسداد  اجلديدة 
الطبيب عن قضية النصب التي أقامها ضده، لكن حدثت مشادة بينهام لرفض 

الطبيب تنازله عن القضية«. )املصدر: جريدة اليوم السابع(.
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انتحار ممر�ضة بحقنة خمدرة داخل امل�ضت�ضفى اجلامعي 
بالإ�ضكندرية

ــة داخــل  ــرض أقــدمــت مم
املستشفى اجلامعي باإلسكندرية عىل 
خمدر،  بعقار  نفسها  بحقن  االنتحار 
مما أدى إىل وفاهتا يف ظروف غامضة، 

وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.
غرابة( -  اللواء/ )خالد  كان 

مساعد الوزير ألمن اإلسكندرية - ، قد تلقى إخطاًرا يفيد مرصع ممرضة داخل 
قسم طوارئ املستشفى الرئييس اجلامعي يف ظروف غامضة.

تم إخطار اجلهات املعنية، وانتقل فريق البحث اجلنائي بالقسم، وباملعاينة 
تبني وجود اجلثة داخل قسم طوارئ »التخدير«، وبجوارها حقنتني.

وبالتحريات، تبني أن اجلثة لـ)ق.ن.ص - 20 عاًما(، ممرضة باملستشفى، 
وبفحص احلقنتني، تبني أهنا حتوي مادة )الربيذان( املخدر، وأمبوالً زجاجًيا.

نفيس  مرض  من  تعاين  كانت  نجلته  أن  إىل  أشار  والدها؛  وبمناقشة 
وعصبي، ومل يشتبه يف وفاهتا جنائًيا. )املصدر: صحيفة صدى البلد املرصية(.

اإر�ضال ممر�ضات اإيرانيات للتج�ض�ض على تركيا

مزعومة  خطة  عن  تردد  ما  بأنقرة  اإليرانية  السفارة  يف  مسئولون  نفى 
بإرسال إيران ممرضات للتجسس عىل تركيا، ووصفوها بأهنا تستهدف »تضليل 

الرأي العام اإليراين والرتكي«.  
وقال املسئولون يف ترصيح لصحيفة »تودايز زمان« الرتكية اليوم االثنني، 
تركيا  املتينة بني  الروابط  تغار من  التي  املزاعم ال ختدم سوى اجلهات  إن هذه 

وإيران.
وكانت هذه الرواية قد ظهرت ألول مرة يف صحيفة »خرب تورك« الرتكية، 
حيث ذكرت يوم األربعاء املايض أن إيران ختطط إلرسال ممرضات تدربن عىل 
أعامل اجلاسوسية للتجسس عىل تركيا، وذلك استناًدا عىل معلومات وصلت 

لوزارة الداخلية الرتكية من مصدر جمهول زعم أنه مواطن إيراين أذربيجاين.
ووفًقا للرواية املنشورة ىف »خرب تورك« فقد زعم هذا املواطن يف خطاب 
موجه لوزارة الداخلية الرتكية؛ بأن زوجته املمرضة اختريت للعمل يف تركيا، 
بعد علمهم بأن إيران تعتزم إرسال ممرضات لرتكيا، قائال »إن مسئوالً بالدولة 
التوجه لرتكيا«. ورشعت  زارنا وطلب من زوجتي حضور دورة تدريبية قبل 
وزارة الداخلية الرتكية بعدها، وحسب ما جاء يف اخلرب، بالتحري عن إيرانيني 
هذه  يف  مساعدهتا  اخلارجية  وزارة  من  طلبت  كام  تركيا،  يف  للعمل  تقدموا 

التحريات. )املصدر: صحيفة الرشوق املرصية(.
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مدرب املغرب يعتنق الإ�ضالم بعد زواجه من ممر�ضة �ضعودية

صحفية  تــقــاريــر  كشفت 
)إيريك  البلجيكى  أن  سعودية 
للمنتخب  الفني  املدير   - جرييتس( 
املغريب - اعتنق اإلسالم بعدما عقد 

قرانه عىل ممرضة سعودية.
)جرييتس(  أن  السبت،  اليوم  السعودية،  »االقتصادية«  صحيفة  ذكرت 
حرض إىل الرياض يف األسبوع املايض، ملتابعة أعامله التجارية واملحرتفني املغاربة 
بالدوري السعودي، واعتنق الدين اإلسالمي وأقام حفل زفاف مل حيرضه سوى 

األصدقاء املقربني من املدرب البلجيكي.
وأضافت الصحيفة؛ أن هذا األمر قد يفتح أبواب عودة )جرييتس( لتوىل 
تدريب اهلالل السعودى جمدًدا، يف ظل تذبذب نتائج الفريق يف مسابقة الدوري 

املحيل حتت قيادة املدير الفني األملاين )توماس دول(.
ُيذكر أن املنتخب املغريب بقيادة )جرييتس( يستعد حالًيا ملواجهة )تنزانيا( 
األفريقية )2012م(.  األمم  لبطولة كأس  املؤهلة  التصفيات  املقبل، يف  الشهر 

)املصدر: صحيفة الوفد املرصية(.

ممر�ضتان تعجزان عن اإعطاء حقنة ب�ضبب طول اأظافرهن

عىل النقيض مما تسعى له وزارة الصحة يف الرقي بمستوى اخلدمات الطبية 
املقدمة للمواطنني واملقيمني؛ تقف معاناة الطفل )حممد خالد مشيط العسريي - 
12 عاًما( والذي أجربته ظروفه الصحية عىل املداومة املستمرة يف مراجعة مركز 
الرعاية األولية بحي )بدر(، ومستشفى الوالدة واألطفال بالدمام، وذلك ألنه 

يشكو من حساسية الصدر.
ويقول والد الطفل حممد: إنه يف كل مرة يقوم بمراجعة املركز أو املستشفى 
خيرج بمعاناة جديدة من اإلمهال ترتك معها آثاًرا عىل جسده حتى حيتفظ هبا يف 
ذاكرة األمل دون أن جيد من خيفف عنه تلك املعاناة يف ظل ختيل املسؤولني عن 
حماسبة املقرصين من أطباء وممرضني. ويروي والد الطفل آخر فصول املعاناة 
تعرضه  بعد  واألطفال  الوالدة  مستشفى  إىل  توجه  عندما  ابنه  له  تعرض  التي 
ألزمة تنفسية حادة وعند وصوله إىل قسم اإلسعاف؛ اضطر لالنتظار من الساعة 
احلادية عرشة مساًء إىل الساعة الثانية فجًرا ليتمكن من عرض ابنه عىل الطبيب 
املناوب الذي مل يبد أي اهتامم باحلالة وبدا ذلك من خالل بعض الترصفات التي 
كان يقوم هبا الطبيب، وبعد إجراء الكشف عىل الطفل وجه املمرضات بإعطائه 

ثالث جرعات من البخار وحقنة للتخفيف من حدة النوبة التي يعاين منها. 
املناوبتني  املمرضتني  توجيه  خالل  من  بأنه  العسريي(:  )خالد  ويضيف 
بالتعامل مع الطفل بدأت الفصول األخرى من املعاناة حيث ظهر منهام التعايل 
أثناء  التأنيب وذلك  يف الترصفات مع الطفل من خالل توجيه بعض عبارات 
الكحة التي تصدر من الطفل ومل تقف مهازهلن عند هذا احلد؛ بل جتاوزهتا إىل 
عدم متكنهن من إعطائه احلقنة الوريدية التي جعلت من ابني حقاًل لتجارهبن 
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إىل  الوصول  يف  منهام  أي  تنجح  فلم  لألطفال  احلقن  إعطاء  عىل  ولتدريبهن 
الوريد بعد مخس حماوالت فاشلة يف أجزاء متفرقة من يدي ابني مما اضطرهن 
عنهن  بدالً  باملهمة  قامت  التي  الوافدات  املمرضات  إحدى  من  العون  لطلب 
تبدو  التي  املتعثرة  التجارب  ابني من  املحاولة األوىل نجحت يف ختليص  ومن 

آثارها عىل يديه. 
ويرى العسريي أن من أهم املعوقات التي حالت دون متكن املمرضتني 
من أداء مهمة إعطاء احلقنة؛ هو االهتامم والعناية بطول أظافرهن التي أعاقتهن 
التطورات  العسريي  ويصف  اليدين.  كلتا  يف  الوريد  موضع  إىل  الوصول  عن 
الذي  املناوب  الطبيب  إىل  بشكوى  تقدم  أن  بعد  املعاناة  هذه  هلا  وصلت  التي 
وأن  التمريض  بعمل  عالقة  له  يكون  أن  نافًيا  جرى  عام  مسؤوليته  من  تنصل 
الشكوى مرجعها إىل املدير املناوب الذي استقبل الشكوى ووعد بتحويلها إىل 

مدير املستشفى.
ويذكر العسريي أنه مل يتوصل إىل أي رد من املسؤولني يف املستشفى عن 

هذا اإلمهال. )املصدر: صحيفة رشق اإللكرتونية(.

مبلط و�ضمكري يبتزان ممر�ضة �ضعودية يف الطائف

أهنت جهود البحث اجلنائي يف الطائف أمس معاناة ممرضة سعودية من 
ابتزاز وافدين عربيني يعمل أحدمها مبلًطا واآلخر سمكرًيا.

ويف التفاصيل أن الفتاة تعمل يف أحد املراكز الصحية فقدت جهاز اهلاتف 
اجلوال، قبل أن يعثر عليه أحد الوافدين ويبلغ رفيقه )من بني جلدته( بذلك، 
ذاكرة  املحفوظة يف  الشخصية هلا وألرسهتا  الصور  الفتاة عرب  ابتزاز  ليبدآن يف 

اهلاتف.
حاولت  التي  الفتاة  هتديد  يف  الوافدان  استمر  أمنية،  مصادر  وبحسب 
ترددا عىل  بل  اهلاتفي؛  باالبتزاز  يكتفيا  مل  الوافدين  أن  إال  املأزق،  من  اخلروج 

نفس املركز الصحي الذي تعمل فيه للضغط عليها.
وأمام ذلك أبلغت الفتاة البحث اجلنائي يف الطائف والذي شكل فريق 
عمل بادر باحلصول عىل معلومات عن الوافدين وعمل كمني حمكم هلام، حيث 
وحتريز  معهام  للتحقيق  الفيصلية  رشطة  مركز  إىل  وأحاهلام  أمس  عليهام  قبض 

الصور التي حاوال هبا االبتزاز. )املصدر: جريدة عكاظ(.
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ممر�ضة باك�ضتانية تقفز من الطابق الثالث اإنقاًذا ل�ضرفها

الثالث للمبنى احلكومي  أقدمت ممرضة باكستانية عىل القفز من الطابق 
الواقع يف املجتمع الطبي التابع ملستشفى )جناح( بمدينة كراتيش الساحلية.

عىل  تتدرب  التي  عاًما(   21  - أرشف  )ميكدلني  املمرضة  وكانت 
أحد  من  اغتصاب  ملحاولة  تعرضت  قد  )جناح(;  مستشفى  يف  التمريض 
األطباء. وكشفت جمموعة )جنك( اإلخبارية الباكستانية؛ بأن الدكتور استدعى 
املمرضة )ميكدلني( إىل شقته باملبنى السكني امللحق للمستشفى، ومن ثم حاول 
اىل  الطبيب  دفع  ما  ذلك،  توافق عىل  مل  أهنا  إال  الرذيلة،  استدراجها الرتكاب 
االعتداء عليها جسدًيا، إال أهنا قفزت من نافذة شقته اىل األرض لتنقذ رشفها 

من الذئب البرشي.
وبعد السقوط فقدت املمرضة وعيها، ومن ثم قام فريق النظافة بنقلها من 
الفناء إىل داخل املستشفى، حيث أجريت هلا كافة الكشوفات الطبية واتضح أهنا 
العظام ألهنا سقطت  باطنية، ولكنها مل تتعرض للكسور يف  أصيبت بإصابات 

عىل الشجرة ثم عىل األرض!!.
وعىل إثر ذلك نظمت املمرضات يف املستشفى مسرية احتجاجية، وطالبن 
حول  الالزمة  التحقيقات  الباكستانية  الرشطة  وستجري  الدكتور  باعتقال 

املوضوع. )املصدر: جريدة الرياض السعودية(.

دفن جثة ممر�ضة بعد )30( عاًما من م�ضرعها يف جدة

دفنت عرص اليوم االثنني أرسة املمرضة الربيطانية )هيلني سميت( التي 
ظل  الذي  والدها  موافقة  بعد  )1979م(،  عام  جدة  مدينة  يف  مرصعها  لقيت 
يرفض دفنها طيلة الثالثون عاًما املاضية والتي بقت فيها جثتها يف ثالجة املوتى 

يف مستشفى )ليدز( يف بريطانيا.
وجاءت موافقة )رون سميث( والد أطول جثة يف العامل مل تدفن، بعد أن 
طالبت والدة املمرضة )هيلني( برضورة دفن اجلثة؛ ألنه ال فائدة من وجودها 
كل هذه السنوات الطويلة يف ثالجة املوتى ألهنا لن تعود للحياة وليس هناك أي 
شبهة جنائية يف مرصعها، مشرية إىل أن سبب رفض دفن اجلثة يعود إىل ختيالت 
يف عقل والد الفتاة بأهنا قتلت ومل تتوف بسبب سقوطها، مؤكدة بان التحقيقات 
أوضحت بان الوفاة كانت بسبب السقوط من إحدى العامئر يف جدة من ارتفاع 

)70( قدًما, حيث كانت يف حفل أقامته إحدى العوائل الغربية.
مراسم  يف  أرسهتا  من  قليل  وعدد  املمرضة  أصدقاء  من  عدد  وشارك 
اجلنازة والدفن، كام شكر املسؤولون يف وزارة الصحة الربيطانية والد هيلني عىل 

دفنها بعد هذه املدة الطويلة.
عاًما(   23  - سميث  رون  )هيلن  العامل  يف  جثة  أطول  صاحبة  وكانت 
لقيت مرصعها عند الساعة اخلامسة والنصف من فجر يوم )20( مايو من عام 
)1979م(، حيث كانت تعمل كممرضة يف إحدى املستشفيات الشهرية بجدة.

وكانت )هيلن سميث( بدأت عملها قبل أن تلقى مرصعها بأربعة أشهر 
فقط وتم نقل جثامهنا إىل بالدها, حيث يرفض والدها دفنها منذ ذلك احلني.
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اآلالف  مئات  منه  وبيعت  بريطانيا  يف  كتاب  صدر  )1982م(  عام  ويف 
وضم  سميث(،  هيلن  )قصة  عنوان  حيمل  أوروبا  إنحاء  مجيع  يف  النسخ  من 
بداية ختصصها يف  املتوفية، وقصتها منذ  العديد من الصور للممرضة  الكتاب 
السعودية  إىل  وسفرها  بريطانيا  يف  املستشفيات  من  عدد  يف  وتدرهبا  التمريض 
ووفاهتا بعد أربعة أشهر من وصوهلا إىل مدينة جدة. )املصدر: صحيفة سبق - 

2010/06/09م(.

 احلكم على ممر�ض املاين بال�ضجن مدى احلياة 
لقتله )12( من مر�ضاه

ــاين  ــىل ممـــرض امل حــكــم ع
احلياة  مدى  بالسجن  االثنني  اليوم 
مرضاه  من   )12( بقتل  ادانته  بعد 

بمستشفى جنويب املانيا.
وقام املمرض )ستيفان ليرت - 
طريق  عن  ضحاياه  بقتل  عاًما(   28

حقنهم بحقنة حتوي أنواع خمتلفة من العقاقري. وكان ستيفان قد قال خالل بداية 
حماكمته يف فرباير املايض أنه قتل مرىض لكنه ال يذكر عددهم بالضبط. )املصدر: 

واس - 29 شوال 1427هـ(.
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ا العناية املركزة انفجار اأ�ضطوانة غاز ب�ضيارة تدخل ممر�ضً

انفجرت أسطوانة غاز كانت يف مؤخرة سيارة ممرض يعمل يف مستشفى 
رفحاء املركزي مما عرضه إىل حروق من الدرجة الثانية، عندما كان يقود سيارته 
يف أحد شوارع املحافظة، حيث انترش اللهب يف مقدمة السيارة وحتطم الزجاج 
األمامي ونقل املمرض إىل مستشفى رفحاء املركزي لتلقي العالج، ومن ثم نقل 

إىل مستشفى عرعر املركزي.
وأوضح الناطق اإلعالمي برشطة منطقة احلدود الشاملية العقيد/ )بندر 
يف  سريه  أثناء  مواطن  يقودها  لسيارة  حريق  حادث  وقع  أنه  األيداء(  اهلل  عطا 
شارع األربعني بمحافظة رفحاء، وبارش التحقيق باحلادث مرور حمافظة رفحاء 
السيارة كان يضع غاًزا صغرًيا يف  قائد  أن  اتضح  املبدئي  التحقيق  ومن خالل 
صندوق السيارة اخللفي املغلق، وحدث ترسب للغاز داخل صندوق السيارة 
وأثناء سريه أشعل سيجارة وفجأة حدث اشتعال يف مؤخرة السيارة بفعل جو 
مما  مؤخرهتا  واشتعلت  اخللفي  الصندوق  من  املترسب  بالغاز  املشبع  السيارة 
أربك السائق وفقد السيطرة عليها، ونتج عن احلادث صدم سيارة واقعة بجانب 
الطريق وصدم شجرة يف الشارع، واستطاع السائق اخلروج من السيارة وقد حلق 
به حروق متعددة وتم إسعافه باملستشفى، وال يزال التحقيق باحلادث مستمًرا 

ملعرفة مالبسات القضية. )املصدر: جريدة املدينة - 2012/05/06م(. 

ممر�ضة بريطانية توّلد نف�ضها با�ضتخدام مراآة

العمر نفسها يف منزهلا،  الثامنة والعرشين من  بريطانية يف  ولّدت ممرضة 
ووضعت طفلة بمساعدة مرآة تستخدمها لوضع مساحيق الوجه.

كلري  التوليد،  يف  املتخصصة  املمرضة  إن  آي«:  يب.  »يو.  وكالة  وقالت 
كالرك وود من بلدة »هوكهريست« بمقاطعة »كنت« وضعت مولودهتا بنفسها 
مستشفى  يف  عملها  انتهاء  من  ساعات  بعد  منزهلا  محام  يف  إسامي«،  »أسمتها 

جامعة )كرويدون( يف لندن.
وأضافت الوكالة نقاًل عن هيئة اإلذاعة الربيطانية »يب يب يس« أن الطلق 
جاء برسعة إىل )كلري( وبصورة مل متكنها من العودة إىل املستشفى، حيث تعمل، 
لوضع طفلتها )إسامي( التي ولدت قبل وصول املسعفني، وهي تزن نحو ثالثة 
مع  مازًحا  حديًثا  »تبادلت  إهنا  قوهلا:  كلري  القابلة  إىل  ونسبت  كيلوجرامات. 
زميالهتا بأهنا قد تضع مولودها بعد ذهاهبا إىل املنزل، لكنها مل تكن تعتقد إمكانية 

وقوع ذلك يف ماليني السنني«.
وأضافت )كلري( أهنا »كانت انتهت للتو من عملها يف مستشفى جامعة 
كرويدون يف جنوب لندن، وذهبت إىل منزهلا حيث توجهت إىل الفراش بقصد 
الراحة، قبل أن تشعر بآالم يف الظهر وبوادر الطلق«. )املصدر: صحيفة سبق 

اإللكرتونية(.
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 ممر�ض يتحر�ض مبري�ضته يف عمان، 
و)700( حماولة اغت�ضاب �ضنوًيا

ذكرت صحيفة )السبيل( أن حمكمة التمييز أدانت أمس، ممرًضا يعمل يف 
أحد املستشفيات اخلاصة بعامن ملحاولته اغتصاب إحدى مريضاته. 

وبحسب مصدر قضائي؛ فإن املريضة أدخلت إىل املشفى بحالة صحية 
حرجة، وكانت تعاين من ارتفاع حاد يف درجات احلرارة.

الشفاء،  رسير  عىل  ممددة  نفسها  »وجدت  نومها  من  استفاقت  وعندما 
لتفاجئ بأن املمرض كان يقوم بمامرسات خملة باآلداب«.

ثالث  من  أكثر  باملريضة  التحرش  حاول  اجلاين  أن  إىل  املصدر  وأشار 
مرات، ما دفع بالضحية إىل الرصاخ والعويل، لتلوذ بالفرار عىل عجل.

وأكد قرار املحكمة »تكرار املتهم لفعلته أكثر من مرة، الذي حكم عليه 
بالسجن أربع سنوات، خفضت لسنتني، بعد إسقاط احلق الشخيص«.

بتأييد  حكمها  أصدرت  الكربى،  اجلنايات  حمكمة  »أن  القرار  وأوضح 
مماثل حلكم اجلنايات الكربى«.

فإن  البشري؛  مستشفى  يف  الرشعي  الطب  ملركز  رسمية  أرقام  وبحسب 
اململكة تسجل سنوًيا ما يزيد عن )700( حالة اغتصاب، أو رشوع يف اغتصاب، 
أو تغيب عن املنزل يدخل يف شبهة االغتصاب. ويلفت املركز إىل أن )65%( من 

هذه احلاالت تعود إىل فتيات. 
ويقول أستاذ علم االجتامع الدكتور/ )حسني خزاعي(: »أن اإلغتصاب 
االكتئاب  من  غريبة  وبصنوف  بصدمة،  هلا  يتسبب  الفتاة،  له  تتعرض  الذي 

النفيس«.
التي  الفتاة  ذاكرة  من  جرى  ما  »إلزالة  العمل  رضورة  خزاعي  ويؤكد 

تتعرض إىل االغتصاب«.
الوطني لشؤون األرسة، فإن جريمة اإلغتصاب تعد  وبحسب املجلس 
نفيس  رضر  من  وارسته  عليه  باملعتدى  يلحق  ملا  االنسانية،  اجلرائم  أبشع  من 

وجسدي. )املصدر: وكالة رسايا اإلخبارية(.
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ادعى الكاذب اأنه م�ضاب بال�ضلل كي تغري له ممر�ضة حفا�ضه

يوّظف  كي  دماغي  بشلل  اإلصابة  إدعاء  بتهمة  أمريكي  شاب  أوقف 
ممرضة يف املنزل لتغرّي له حفاضاته الكاذبة ومالبسه الداخلية.

وذكرت شبكة “يس يب أس” األمريكية أن رشطة مدينة )هامبتون( أوقفت 
إيريك كارير )24 عاًما( واهتمته بالتعّرض غري املحتشم، الذي يعترب جناية.

الثانية  يف  شاب  إنه  فيه  يقول  إعالًنا  وضع  )كارير(  إن  حمققون  وقال 
والعرشين من العمر “ال يستطيع التحّكم بتغّوطه بسبب إصابة دماغية”، مشرًيا 

إىل أنه حيتاج إىل شخص يساعده لتغيري حفاضه.
وأضاف املحققون؛ إنه التقى هذا الشهر ممرضة للرعاية بالبالغني وطلب 

منها أن تزوره يوميًا لتغيري حفاضه.
بالرشطة  اتصلت  )كارير(  إصابة  صحة  يف  تشك  املمرضة  بدأت  وحني 

التي اكتشفت أنه يف الرابعة العرشين وغري مشلول.
وتبنّي من سجله أنه أوقف العام املايض بالتهمة ذاهتا، وأدين بالتّعرض 

غري املحتشم. )املصدر: واشنطن - يو يب آي(.

تقا�ضي �ضركة ل�ضناعة ال�ضجائر؛ لأنها حولتها اإىل ممر�ضة!

يف سابقة قضائية، أعلنت امرأة فرنسية أهنا بصدد التقدم بدعوى عاجلة 
أمام املحكمة ضد رشكة أمريكية لصناعة السجائر بتهمة »تدمري حياهتا«. تبلغ 
به  وأدى  مدخنًا،  كان  رجل  من  متزوجة  وهي  سنة،   )75( العمر  من  املدعية 

التدخني إىل تدهور مستمر يف صحته بحيث اعترب األطباء حالته ميئوًسا منها.
يف العاصمة الفرنسية باريس، يف عريضة الدعوى؛ قالت الزوجة واسمها 
)هنرييت بينيه( إهنا ستقدم الرباهني عىل أن حالة رشيك حياهتا قد حّولتها إىل 

ممّرضة دائمة ترعى مريًضا مصاًبا بمرض ثقيل ويعتمد عليها كلًيا ليل هنار.
تدخني  أن  إل«  يت  »آر  إلذاعة  به  أفادت  حسبام  )هنرييت(  وأوضحت 
زوجها »مل يرّضه بمفرده بل أصاب حياهتا، هي أيًضا، يف الصميم وجعلها ال 
األُوىل من  تعترب  )بينيه(  املرأة  فإن قضية  الشكوى؛  حتتمل«. وحسب موضوع 
نوعها يف تاريخ القضاء الفرنيس. ومن املقّرر أن يقدم حماميها ملف الدعوى عىل 

حمكمة )نانتري(، شامل باريس، خالل أيام. )املصدر: جريدة الرشق األوسط(.
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ممر�ضة تقتلع �ضر�ًضا من اأذن مواطن بريطاين

عىل الرغم من تطور املجاالت 
احلاالت  أن  إال  والعلمية  الطبية 
النادرة قد يستبعدها األطباء وال يتم 
اكتشافها إال صدفة. اكتشفت إحدى 
يف  رضًسا  األطباء،  ال  املمرضات، 

أذن بريطاين بعد معاناته )30( عاًما من أوجاع يف الرأس وصمم جزئي.
ونقلت صحيفة »ذا مريور« الربيطانية عن ستيفن هريست »47 عاًما« من 
مدينة )شفيلد( قوله: أنه بدأ يعاين من أوجاع متكررة يف األذن والتهابات فيها 

عندما كان يف الـ)14( من العمر، واحتار األطباء )30( عاًما ملعرفة السبب.
املمرضة  استخدمت  أخرية.  حماولة  إجراء  »قررت  هريست:  وقال 
جمهًرا ومالقط وأخرجت الرضس. ووقفت متفاجئة، وقالت ال أعرف ملاذا مل 

يكتشفوه«. 
أنه مل يستعد كامل سمعه؛ لكن وجع الرأس زال وبات يقدر  وأضاف؛ 

عىل النوم بشكل أسهل. )وكاالت إخبارية(.

 قالب ينهي حياة ممر�ضة ت�ضري على ر�ضيف 
اأحد �ضوارع الزرقاء

مركبة شاحنة »قالب« يف  بإطارات  دهًسا  لقيت ممرضة عرشينية حتفها 
بحي  )مخيس(  دوار  منطقة  من  بالقرب  )الزواهرة(  طريق  عىل  مروع  حادث 

)الزواهرة( غريب الزرقاء، وفًقا ملصدر يف الدفاع املدين.
املشاة يف طريق  وكانت املمرضة )28 عاًما(، تسري مطمئنة عىل رصيف 
عودهتا إىل منزهلا، حني دامهها القالب عىل الرصيف الذي تسري عليه ما أدى إىل 
دهس املمرضة ووفاهتا يف احلال، بينام قامت فرق الدفاع املدين يف مديرية دفاع 

مدين الزرقاء بإخالء الوفاة إىل مستشفى الزرقاء احلكومي.
الزرقاء »9075«  املايض يف حمافظة  العام  السيارات  وبلغ عدد حوادث 
الوفيات من  بلغ عدد  فيام  قتياًل، ونحو )1726( جرحًيا،  حادًثا خلفت )80( 
املشاة )53( قتياًل ونحو )132( إصابة بليغة وأكثر من )527( إصابة متوسطة 

وفًقا إلحصائية إدارة السري املركزية يف مديرية األمن العام.
إىل ذلك أثار تكرار احلوادث عىل ذات الطريق تساؤالت املواطنني حول 
قيام اجلهات املعنية بالرتخيص ملؤسسات جتارية ومعارض سيارات وصاالت 
أفراح عىل جوانب الطريق عىل الرغم من عدم وجود مواقف سيارات خاصة 

هبا أو مسارب خدمات عىل جانب الطريق.
ويعاين الطريق املمتد ألكثر من كيلومرتين من أزمات سري وازدحامات 
واصطفاف  اخلضار  بيع  وبسطات  التجارية  املحالت  كثرة  فاقمتها  مرورية 
لالختناقات  إضافًيا  سبًبا  األخرى  هي  لتشكل  مزدوج،  بشكل  املركبات 

www.alukah.net



7273

واحلوادث املرورية عىل الطريق.
املنشآت  من  وعدد  األفراح  وصاالت  »املوالت«  هذه  وجود  ويتسبب 
خصوًصا  املرورية،  احلوادث  بوقوع  الطريق  جنبات  عىل  واملخابز  التجارية 
للمركبات  مواقف  متتلك  ال  والصاالت  التجارية  املراكز  تلك  من  العديد  أن 

ويصطف روادها عىل جوانب الطريق بشكل خمالف.
وقال مواطنون إن »الطريق يشهد يومًيا حوادث دهس يف معظمها قاتلة، 
إضافة إىل أن حوادث التصادم مهام كانت يسرية، فإهنا تزيد من حدة االزدحامات 
الذي  »الطريق  أن  موضحني  أعامهلم«،  إىل  الوصول  عن  املواطنني  تؤخر  التي 
املشاة،  لعبور  آمنة  أماكن وممرات  إىل وجود  يفتقر  نشطة  مرورية  يشهد حركة 
األمر الذي جيعل منه منطقة مرورية خطرية عىل السكان ومستخدمي الطريق«.
وحذر  مراعاة  إىل  وحتتاج  خطرة  تعد  الطريق  أن  إىل  قاسم  رائد  ويلفت 
شديدين نتيجة امليالن الشديد الذي يتسبب بتدين مدى الرؤية األفقية وإنعدام 
اثناء مسريه  يسري  إنه تعرض حلادث صدم  قائاًل  منها«.  اإلضاءة يف جزء كبري 
عىل الشارع، حني جتاوز سائق املركبة واصطدم به بعد أن تفاجأ السائق بوجود 

مركبات بسبب ميالن الشارع ووجود زوايا خمفية.
عدم  إىل  املعنية  اجلهات  ربيع(  أمحد  الدين  )نور  السكان  أحد  ودعا 
توفر  دون  من  أفراح  وصاالت  التسوق  وأماكن  التجارية  للمراكز  الرتخيص 
أماكن لوقوف السيارات، مطالًبا بتوسعة الشارع أو إنشاء آخر مواز له لتخفيف 
لتخفيف  املشاة  جسور  من  عدد  انشاء  إىل  إضافة  املرورية،  االزدحامات  حدة 
الطريق حيتاج إىل مطبات  أن  رائًيا  الشارع.  الدهس عىل  عدد ضحايا حوادث 
هندسية إلجبار السائقني عىل التخفيف من رسعة سياراهتم وبخاصة احلافالت 

العمومية، أو إنشاء جسور علوية يف املناطق التي تشهد كثافة مرورية.
احلادثة.  تلك  يف  أمي  لقضت  قلياًل  مرسعة  املركبة  كانت  لو  وأضاف 
السائقني  وإطالق  املفاجئة  الفرامل  أصوات  عىل  اعتادوا  السكان  أن  ويؤكد 
منذ  الدهس  وحوادث  املركبات  تصادم  تسبق  التي  التحذيرية  لألبواق  العنان 

توسيع الشارع العام املايض.
التجارية  للمراكز  الرتخيص  عدم  إىل  املعنية  اجلهات  أمحد  كامل  ودعا 
وصاالت أفراح من دون توفر أماكن لوقوف السيارات، مطالًبا بإعادة تصميم 
الشارع للتخفيف من خطورته، إضافة إىل إنشاء عدد من جسور املشاة للحد من 

حوادث الدهس عىل الشارع.
الذي  الشارع  ميالن  ملشكلة  حلول  وضع  إىل  العطاونة(  )أديب  ودعا 
يشكل خطورة عىل السيارات واملشاة عىل حد سواء، الفًتا إىل وقوع العديد من 
حوادث الدهس نتيجة وجود زاويا خمفية تصعب مشاهدهتا من قبل السائقني 

ناجتة عن ميالن الشارع بشكل خطري. )املصدر: زاد األردن اإلخباري(.
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اآخر الخرتاعات اليابانية .. ممر�ضة اإلكرتونية

الرشكات  إحــدى  ابتكرت 
اليابانية أحدث »روبوت« عيل شكل 
اجللوس  األساسية  مهمته  ممرضة، 
والسهر  املريض  رسير  رأس  عىل 
ملراقبته، ومساعدته يف قضاء  بجانبه 

حوائجه والقيام بمهامت املمرضة.
حيث  من  اإلنسان  يشبه  اجلديدة  اإللكرتونية  املمرضة  ــوت«  و«روب
االبتسامة عىل الوجه والتعبريات املختلفة التي تظهر عىل الوجه، كي تطمئن دائاًم 
املريض وحالته الصحية؛ ولكن املمرضة اإللكرتونية ليست مربجمة عىل إحضار 
املرشوبات، أو البحث عن الكلامت التي تدعم املريض نفسًيا. )املصدر: جريدة 

الرشوق اجلديد(.

ب�ضبب اإن�ضغال املمر�ضة مبكاملة؛ اأ�ضيب الطفل بال�ضلل!!

العربية بشكوى إىل مدعي عام عامن بشكوى  تقدم رجل حيمل اجلنسية 
قضائية ضد إحدى مستشفيات عامن اخلاصة بعد اإلمهال الذي حل عىل ولده 
أشهر؛  قبل عدة  )الشميساين(  العالج يف مستشفى  أثناء  الـ)16( سنة  الوحيد 
ولكنه أصيب بعاهة نتيجة إمهال املمرضة املرشفة عىل األكسجني، وقد استمع 

املدعي العام لشهادة األب، والتحقيقات ال زالت جارية. 
ونجاح  العمليات  غرفة  من  الشاب  خروج  بعد  أنه  التفاصيل  ففي 
املراقبة كأي مريض جيري أي  ليبقى حتت  الفائقة  العناية  العملية؛ أدخل قسم 
إحدى  عليه  أرشفت  حيث  واإلعاقة؛  بالشلل  أصيب  الصبي  ولكن  عملية، 
الذي  الوقت  بإتصال هاتفي عاطفي. يف  إنشغلت  املمرضات ويف فرتة عملها 
يف  وتلف  عنه  األكسجني  نقص  إىل  أدى  مما  باألكسجني  لتزويده  به  احتاجها 
خالية الدماغ, االمر الذي اضطر والده لنقله إىل أملانيا لتتم معاجلته من الغيبوبة 
ونقص األكسجني؛ ولكن دون جدوى فقد عاد األب حيمل وحيده مشللوالً 

معاًقا وهو يف ريعان شبابه.
األطباء  أحد  التنفيذي  مديره  والتقى  املستشفى  عيل  والد  راجع  وقد 
املدير صاحب املنصب  الطبيب  ابنه؛ فام كان من  ليتوصل معه إىل عالج حلالة 
املسؤول إال أن عرض عليه مبلًغا من املال كدية أو فدية عن ما حلق بعيل من أذى 

نتيجة اإلمهال الطبي. )املصدر: وكالة رسايا اإلخبارية(.
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 ممر�ض اأردين ميزق �ضهادته ويتجه للعمل يف مقهى 
بحًثا عن اأجر اأعلى

املهن  خرجيي  من  فئة  تعاين 
نتيجة  عليها  يقع  ظلم  من  الطبية 
عن  فضاًل  العمل،  فــرص  شحة 

ضعف رواتب العاملني منها.
يف  اجلدد  اخلرجيني  أحد  وأكد 
عبد  )حممد  األسنان  طب  ختصص 

السالم( أنه وبعد خترجه من اجلامعة، بحث عن مستشفى خاص أو مركز طبي 
للعمل فيه، إال أنه فوجئ بأن األبواب موصدة يف وجهه.

وأشار )عبدالسالم( - الذي مل يتجاوز السادسة والعرشين ربيًعا - ، أنه 
متكن من احلصول عىل فرصة عمل بعد فرتة طويلة من البحث يف عيادة طب 

أسنان غرب العاصمة، حيث يتقاىض منها ما يقارب )200( ديناًرا شهرًيا.
بني  يقعون  املهنة  يف  رفاقه  معظم  أن  التخرج،  حديث  الطبيب  وأوضح 
سندان البطالة ومطرقة عيادات ال هيم أصحاهبا سوى الكسب الرسيع، حيث 
املنزل بعد دراسة زادت  البقاء يف  نظًرا لعدم حتملهم  يرضون برواتب متدنية، 

عىل اخلمسة أعوام، فضاًل عام حتملوه من تكاليف دراسية باهظة.
جامعة  من  خترجه  وحني  أنه  )حييى(،  ويدعى  عبدالسالم  زميل  وبني 
العام، وهو يعمل يف عيادة طب أسنان  العلوم والتكنولوجيا منذ ما يزيد عىل 
أخرى  بأعامل  يقوم  أنه  إىل  إضافة  ديناًرا،   )220( نحو  فيها  يتقاىض  خاصة، 

خارج ختصصه.
لنقابة  العامة  اهليئة  قرار  وفق  عمل،  عن  البحث  أن  عىل  )حييى(  وشدد 
أطباء األسنان، والذي حدد مبلغ )350( ديناًرا كحد أدنى يف القطاع اخلاص، 
جيعله يرىض بأي عمل، نظًرا ألن هناك عيادات تساوم الطبيب اخلريج وتعرض 

عليه مبلًغا أقل بكثري.
أحد أطباء األسنان ويدعى )زيد الطراونة(، والذي يملك عيادة خاصة، 
ألقى اللوم عىل الطبيب اخلريج يف قبوله مثل هذا الراتب لقاء عمله، مؤكًدا أن 
األوىل به اللجوء إىل نقابته يف البداية، لتقوم بفرض قرارها املتعلق بالرواتب عىل 

مجيع العيادات.
راتًبا  يعطيه  العيادة،  يف  معه  يعمل  الذي  الطبيب  أن  )الطراونة(  وبني 
ينجزه، مؤكًدا  الذي  العمل  يساوي احلد األدنى لألجور، إضافة إىل نسبة من 

أنه حيفز الطبيب اخلريج عىل العمل أكثر بام يعود بالنفع عليه وحيسن من راتبه.
وكان قرار لنقابة أطباء األسنان، خالل دورهتا املاضية، أشار بعد اجتامع 
للهيئة العامة، أنه يف حال اتفق الفريقان عىل أجر يقل عن احلد األدنى لألجور 
واملحدد بقرار اهليئة العامة، فيجب أن يساوي احلد األدنى البالغ )350( ديناًرا 
شهرًيا، ويف حال كان بدل األجر نسبة معينة عىل الفريق األول )صاحب العمل( 
فعليه دفع فرق النسبة يف أي شهر تقل تلك النسبة عن )350( ديناًرا، ويعدل 

األجر تلقائًيا بمقدار احلد األدنى لألجور كلام زاد هذا احلد.
ويشمل القرار بنًدا يفيد بأن عقد العمل ال يعترب ساري املفعول إال بعد 
بني  ينشأ  نزاع  أي  بفصل  ملزم  النقابة  جملس  إن  حيث  النقابة،  بخاتم  ختمه 

الفريقني يف ما خيص تفسري أو تنفيذ العقد.
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هذه  مثل  فيها  حتصل  التي  الوحيدة  هي  األسنان  طب  مهنة  تعترب  وال 
من  العديد  جلشع  عرضة  أيًضا  تعترب  التمريض  مهنة  إن  حيث  احلــاالت؛ 
املستشفيات اخلاصة واملراكز الطبية، حيث حيصل املمرض لقاء دوام كامل يقدر 
بثامين ساعات، عىل أجر يرتاوح يف بعض األحيان ما بني )120 و150( ديناًرا.

وكان جملس نقابة املمرضني اختذ قراًرا يف السابق يلزم مجيع املستشفيات 
حني  يف  دينار،   )500( عن  يقل  ال  راتًبا  ممرض  أي  بمنح  والعيادات  اخلاصة 
خاصة  مستشفيات  يف  عملوا  له  رفاًقا  أن  السائح(  )أمحد  املمرض/  أوضح 
املقاهي، نظًرا ألنه  فيام قرر هو االنرصاف للعمل يف أحد  بمبالغ ضئيلة جًدا، 

يتقاىض من هذه األعامل ما يكفيه ملعيشة أفضل.
حالة  أن  إال  تستهويه،  مهنة  التمريض  مهنة  أن  عىل  )أمحد(  وشدد 
البطالة الكبرية التي يعاين منها منتسبو النقابة وقلة األجور، واعتامد الكثري من 
املستشفيات اخلاصة عىل اخلربات األجنبية، هي التي دعته للجوء إىل العمل يف 
ختصص آخر، يتقاىض منه ما يزيد عىل احلد األدنى ألجور املمرضني يف القطاع 

اخلاص، وفق قرار النقابة.
ودعت نقابة املمرضني يف أكثر من مناسبة، أي ممرض يتعرض البتزاز يف 
أجره، أن يتجه إليها وتقديم شكوى لتتم متابعتها، وفًقا لألسس املعمول هبا يف 

النقابة، والعمل عىل حتسني وضعه العميل واملعييش.
اآلفة،  هذه  من  تعاين  التي  الطبية  املهن  من  أيًضا  الصيدلة  مهنة  تعد  كام 
حيث إن نقابة الصيادلة ربطت تزايد أعداد خرجيي كلية الصيدلة بتدين الرواتب 

يف القطاع اخلاص، بسبب كثرة التنافس وزيادة األعداد.
ولفتت النقابة إىل وجود صيدليات يف القطاع اخلاص خمالفة للحد األدنى 
لألجور الذي حددته النقابة، والبالغ )350( ديناًرا، حيث يعطي بعضها اخلريج 

اجلديد )150( ديناًرا. )املصدر: وكالة رسايا اإلخبارية(. 

 اأم تنقذ ر�ضيعتها من املوت بعد اأن 
اأحجم ممر�ض عن اإ�ضعافها!

كانت  طفلة  إسعاف  يف  بدورمها  القيام  عن  ختدير  وفني  ممرض  أحجم 
تعاين حالة ضيق تنفس خالل نقلها يف سيارة إسعاف رسمية، بينام تصدت األم 
للمهمة فُكتبت احلياة ثانية للرضيعة ذات العام ونصف العام، بعدما شارفت 

عىل املوت اختناًقا.
لطفلتها؛ أخذت )وفاء(  الفطري وخشيتها حدوث مكروه  فبإحساسها 
تناولت جزًءا  التي  الطفلة  فم  بالنفخ يف  اإلسعاف  أختها خالل عملية  وزوج 
صغرًيا من حبة فستق تبني أهنا سدت جمرى التنفس أو كادت، وهو ما ترافق مع 

انسكاب ماء ساخن عىل الطفلة التي تعاين حروًقا من الدرجة الثالثة.
وقال مدير مستشفى )الرمثا( احلكومي الدكتور/ )قاسم مياس(؛ أنه كان 
عىل فني التخدير أن حيمل الطفلة وجيري هلا إسعافات أولية تشمل مساعدهتا 
يف التنفس، وهي مهمته وليست من مهامت مرافقي املريض، فهو املسؤول عن 
بادرت إىل خلع  أهنا  احلالة ال األهل. ورشحت األم )وفاء( معاناهتا موضحة 
استدعى  ما  شفتيها،  عىل  زرقة  فظهرت  للحرق،  تعرضها  بعد  الطفلة  مالبس 
إىل  بعد وصوهلا  أهنا  التنفس، مضيفة  لتتمكن من  الطلق  اهلواء  إىل  اخلروج هبا 

مستشفى )الرمثا( احلكومي كان تنفس الطفلة متقطًعا.
وأضافت :«أخربت طبيب اجلراحة الذي استدعاه طبيب اإلسعاف بأن 
الطفلة كانت تتناول حبات من الفستق عندما انسكب ماء ساخن عليها ومل يكن 
وضعها سيئا، إذ طرأ متغري عىل تنفسها، لكنه مل يأبه بام قلت مركًزا اهتاممه عىل 

www.alukah.net



8081

احلرق الظاهر عىل جسم الطفلة«.
توضح )وفاء( قائلة :«سمعت ممرضات يتحدثن مع الطبيب عن حاجة 
الطفلة لألكسجني؛ لكنه بعد أن علم أن تأمينها عسكري قام بوضع مادة تشبه 
املرهم عىل مساحة احلرق وحوهلا إىل مستشفى إيدون العسكري دون أن جيري 

فحًصا لتنفس الطفلة وحالة القلب والضغط«.
بفعل  التي كادت متوت  الطفلة  الشدة عىل  بأمل حلظات  وتستعيد )وفاء( 
صعوبة التنفس، وقالت: »استمراري بالنفخ يف وجهها أنا وزوج أختي تبني أنه 

أنقذها«.
األمري  مستشفى  وولوجنا  اإلسعاف  سيارة  مغادرتنا  »عند  وأوضحت: 
)راشد( العسكري؛ توقف قلب الطفلة عن العمل لدقائق لكن العناية اإلهلية ثم 
جهود األطباء يف قسم اإلسعاف والطوارئ أعاد التنفس ثانية، فقاموا بتصوير 
كان  موت  من  لينقذوها  الفستق  لقطعة  شفط  عملية  هلا  وأجروا  الطفلة  رئتي 

حمقًقا«.
تضيف األم أن »حالة الطفلة وبحمد اهلل بدأت بالتحسن وما تزال لليوم 
اخلامس يف العناية احلثيثة«. وقال مدير املستشفيات احلكومية يف وزارة الصحة 
الدكتور/ )أمحد قطيطات(؛ أن الوزارة تشكل جلنة فنية يف أي قضية أو شكوى 
يتقدم هبا املواطن، لتحديد ما إذا كان اخلطأ طبًيا أو سببه تقصري أو إمهال حدث 
ينص  الالزمة من عقوبات  اإلجراءات  باختاذ  اللجنة  ثم تويص  املستشفى،  يف 

عليها نظام اخلدمة املدنية. )املصدر: الطيف اإلخبارية(.

اإ�ضعاف ر�ضمي لـ»ق�ضاء حاجيات« املمر�ضات بالطائف

لقضاء  فلبينيات  مُمرضات  وأربع  ُغالم  برفقته  سعودي  سائق  غ  تفرَّ
ويتبع  الطبية«  »اخلدمات  عليه  ُمسجل  رسمي  إسعاف  خالل  من  حاجياهتن 
مستوصف قوى األمن بمحافظة الطائف، حيث تم رصده بالقرب من حمالت 

بباب الريع باملنطقة املركزية.
سائق اإلسعاف كان يستخدم »السيفتي امُلضاء« وامُلنبهات التي تستخدم 
يف حال نقل احلاالت املرضية ووقت الطوارئ من أجل تسهيل احلركة املرورية 

له وعدم الدخول يف ازدحام، وكأنه ينقل حاالت من أجل هتيئة الطريق له.
خُمالفة واضحة ورصحية،  الفلبينيات اإلسعاف يف  امُلمرضات  واستغلت 
»أسامك  من  املأكوالت  بعض  لنقل  »سبق«،  عدسة  خالل  من  وموثقة 
بعد  األخرى  احلاجيات  وبعض  كبرية،  بكميات  غذائية  ومواد  وخرضاوات« 

تسوقهن.
اإلسعاف  أن  مراعاته  دون  ينتظرُهن  اإلسعاف  بداخل  السائق  وظل 
الغذائية  املواد  لنقل  وليس  الطوارئ،  ووقت  املرضية  احلاالت  لنقل  خُمصص 
واألسامك واخلرضاوات واستغالله ملقايض امُلمرضات. )املصدر: صحيفة سبق 

اإللكرتونية(.
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مزحة )ملكة بريطانيا( ت�ضببت بانتحار ممر�ضة

تسببت خدعة متقنة من مذيعي حمطة إذاعية أسرتالية، قلدوا فيها صوت 
ملكة بريطانيا )إليزابيث الثانية(، يف انتحار ممرضة تعمل بمستشفى كانت ترقد 

فيه )دوقة كامربيدج كيت ميدلتون(.
وقالت صحيفة »اإلندبندنت« الربيطانية، السبت، إنه تم العثور عىل جثة 
املمرضة )جاكينثا سالداهنا - 46 عاًما(، منتحرة يف مكان قريب من مستشفى 
امللك )إدوارد السابع(، وكانت )دوقة كامربيدج كيت ميدلتون( قد ٌنقلت إىل 

ذلك املستشفى إثر شعورها بغثيان شديد.
من  متقنة  خلدعة  تعرضت  )سالداهنا(،  املمرضة  أن  الصحيفة  وتضيف 
األغاين  مقدمي  من  هاتفية  مكاملة  تلقت  حني  أسرتالية،  إذاعية  حمطة  مذيعي 
املسجلة باملحطة )ميل غرايغ، ومايكل كريستيان(، ويف املكاملة انتحل املذيعان 
)كيت  مع  احلديث  وطَلَبا  تشارلز(،  واألمري  )إليزابيث،  امللكة  شخصيتي 
إىل  املكاملة  بتحويل  قامت  بعدما  إال  اخلدعة  املمرضة  تدرك  ومل  ميدلتون(، 
النفسية، فاملستشفى يعد أحد  أثر عىل حالتها  الذي ربام  )الدوقة(، وهو اخلطأ 

أفضل املصحات يف بريطانيا ومعروف بحفاظه عىل خصوصية املرىض.
وتقول الصحيفة: إنه عىل الرغم من توافر معلومات حتى اآلن عن احلالة 
ما  هناك  إن  تقول  املستشفى  يف  املمرضات  كبرية  أن  إال  )لسالداهنا(؛  النفسية 

يربط بني املزحة ووفاهتا.
للكلية  التنفيذي  املدير   - باركر(  )بيرت  الدكتور/  عن  الصحيفة  وتنقل 
ناجم  برشي  خطأ  يؤدي  أن  للغاية  حمزن  أمر  »إنه  قوله:   - للتمريض  امللكية 
عن مزحة رشيرة إىل وفاة ممرضة خملصة متفانية يف العمل«. )املصدر: صحيفة 

السبيل - السبت، 08 كانون األول 2012م(.

ممر�ضة �ضتينية متتهن بيع الأطفال

يف  املحلية  الرشطة  وجــدت 
أن  )جروزين(  الشيشانية  العاصمة 
ابنها،  ببيع  إلدانتها  معتقلة  امرأة 
مهنة  األطفال  بيع  جتارة  من  تتخذ 
قبل  إنه  الداخلية  وزارة  وقالت  هلا، 
العمر  من  البالغة  املمرضة  اعتقال 

ستني عاًما ملحاولتها  بيع طفل رضيع مقابل )18500( دوالًرا؛ أدارت ما يشبه 
الرشكة مع امرأة أخرى للبحث عن مشرتين لألطفال.

يف  عمرها  من  عاًما  تبلغ  فتاة  مؤخًرا  باعت  املرأة  أن  التحقيق  وأظهر 
)داغستان( مقابل )13( ألف دوالر يف )30( أيلول.

وقالت الرشطة إن املرأة حتدد سعر البنت بـ)11( ألف دوالر، والصبي 
)16( ألف دوالر، باإلضافة إىل )5000( دوالر مقابل إجراء الوثائق الرسمية. 

)املصدر: جريدة أخبار اليوم(.
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ممر�ضة مينية ترتك ولدة امراأة لتتابع م�ضل�ضل تلفازي

يف  املمرضات  شغف  تسبب 
بمسلسل  صنعاء  مستشفيات  أحد 
والدة  حالة  ــال  إمه يف  تلفازي 
بطيل  اختالف  بمتابعة  النشغاهلن 

املسلسل وتصاحلهام.
اليمنية  األنباء  وكالة  وذكرت 

املريضة إال أن املمرضات أرصرن  أنه برغم تصارع آالم املخاض لدى  »سبأ« 
تتقبل  أملها وأن  عىل أن والدهتا ما زالت متأخرة، وأنه ال بأس من أن تتحمل 

مصريها مع طفلها. 
املريضة  معاناة  الحظ  املناوب  الطبيب  مرور  لدى  أنه  الوكالة  وذكرت 
املهملة واكتشف أهنا تعاين من والدة متعرسة وأنه جيب إجراء عملية إلنقاذها 

ومولودها فوًرا.
واستغرب الطبيب وضع املريضة التي بقيت طوال فرتة املسلسل تتأمل فيام 

تستمتع املمرضات بمشاهدة املسلسل.
تناقلت بعض وسائل  فيام  املسلسل،  اسم  اليمنية  األنباء  تذكر وكالة  ومل 
اإلعالم أن املمرضة كانت تتابع مسلسل تركي، مل حيدد اسمه. )املصدر: موقع 

البوابة - 14 متوز/يوليو 2008م(.

�ض دور »مُمر�ض« »البطالة« تقود �ضاًبا اإىل تقمُّ

قادت شكوك رجال احلراسات األمنية يف مستشفى امللك فيصل يف مكة 
املكّرمة، إىل الكشف عن شاٍب حيرض بصفٍة يومية، وبخاصة يف الفرتة املسائية، 

منذ سبعة أشهٍر إىل املستشفى، متقمًصا شخصية مُمرض.
وأسهمت الكامريات املنصوبة يف أرجاء املستشفى يف الكشف عن حتركات 
»امُلمرض املزّيف« والذي كشف أنه سبق له أن تدّرب يف املستشفى املعني، إّبان 
عن  املستشفى،  إدارة  األمن،  رجال  وأبلغ  الطبية.  الكليات  إحدى  يف  دراسته 
شكوكهم يف شاٍب ال حيمل بطاقة عمل تثبت عمله باملستشفى، وحيرض بصفٍة 

يومية إىل املستشفى، ويتجول يف عدٍد من األقسام اخلدمية.
وإزاء ذلك، اطلع مدير املستشفى الدكتور/ )وائل مطري(، عىل حتركات 
»امُلمرض املزّيف« التي رصدهتا كامريات املستشفى، وبعد التأكد من سجالت 
حضور وانرصاف امُلمرضني وامُلمرضات العاملني يف املستشفى، وثبوت عدم 
وجود صفٍة رسمية تربطه؛ ُقبض عىل الشاب املعني، وأبلغت الدوريات األمنية 
بالواقعة، وُسلِّم إىل مركز رشطة املعابدة. ويف التحقيقات التي أجريت معه، أفاد 
»امُلمرض املزّيف«، بأنه خريج إحدى الكليات الطبية، ومل حيصل عىل وظيفة، 
األمر الذي جعل والده ينهره دائاًم، ويرّدد عليه مجلة »البنات أفضل منك، أنت 
جالس بالبيت من دون عمل«، ما جعله حيرض إىل املستشفى، إلثبات أنه موظف.
التحقيق،  سجالت  يف  ابنه  ذكره  ما  وأّكد  الشاب،  والد  الرشطة  واستدعت 
مثبًتا كالمه بشهادة خترجه الصادرة من إحدى الكليات الطبية. وُأطلق رساح الشاب 

املعني بكفالة، بعد تعهده بعدم تكرار ذلك. )املصدر: صحيفة سبق اإللكرتونية(.
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اإنهاء خدمات ممر�ضه حاولت اإنقاذ »قرد«

صغري  شمبانزي  قرد  حياة  إنقاذ  جاهده  حاولت  ممرضه  خدمة  إهناء  تم 
محلته صاحبته إىل املستشفي حني أرشف عىل املوت.

دخلت صاحبة القرد »الرضيع« إيل قسم احلوادث وقد بدأ عليها القلق، 
وسلمته ألول ممرضه التقت هبا، ومل ترتدد املمرضة يف حماولة إنقاذه.

تقول املمرضة )بيفريل بريستوف(: »كان القرد يعترب كابن هلا وقد قطعت 
مسافة )45( مياًل إىل املستشفي يف حماولة إلنقاذه. ومل استطع أن أردها خائبة. 
ومل أختل عن أي مريض؛ بل كانت هناك )5( ممرضات وثالثة أطباء يف الدورية. 

ومل استغل أي أداه من أدوات أو أجهزة املستشفي إلنقاذ القرد«.

كانت تلك حجة املمرضة؛ ولكن إدارة املستشفي مل تأخذ هبا ومل يشفع 
هلا عملها لفرتة عامني، مع سجل أبيض يؤكد تفانيها يف عملها، وقررت إهناء 

خدماهتا.

قالت املرأة صاحبة القرد للممرضة: »أرجو مساعديت فقد قطعت )45( 
مياًل بسياريت ألجد شخًصا يستطيع إنقاذ هذا القرد. وقد سبق وفقدت كل أفراد 
أرسيت يف حادث طريان ومل يبق يل سواه«. وحاولت املمرضة جهدها إلنقاذه. 
القرد إلدخال اهلواء إىل  أنبوبه ومصاصه داخل حلق  ووضعت ممرضه أخرى 
رئته، وأخذتا القرد إىل أول باب للخروج، وحاولتا إنقاذه من غيبوبة؛ ولكن كل 
املحاوالت باءت بالفشل. وعادت املمرضة األخرى التي كانت تعمل بصوره 

مؤقتة باملستشفي.

بعالج  يسمح  ال  وإذ  بالقانون،  نتقيد  نحن  باملستشفي؛  مسئول  ويقول 
احليوانات. 

وتقول املمرضة : » قمت بعمل إنساين، ومل أفكر يف اللوائح والقوانني«.
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 ممر�ضة فرن�ضية ت�ضافر �ضرًيا على الأقدام 
من فرن�ضا اإىل فل�ضطني!! 

يف العام املايض انطلقت ممرضة متقاعدة تدعى »ماري شانتال هينيبوا« - 
تبلغ من العمر 57 عاًما - من »فرنسا« متجهة إىل »فلسطني املحتلة« سرًيا عىل 
العاملي،  والسالم  الفلسطينيني  له  يتعرض  ما  إىل  االنتباه  لفت  هبدف  األقدام؛ 
وتوقفت رحلتها قلياًل عندما أصيبت يف حادث سيارة يف مدينة »يالوفا« الرتكية، 
»أقشهري«  بلدة  إىل  اآلن  ووصلت  »إسطنبول«  من  خرجت  ذلك  بعد  أهنا  إال 

التابعة ملحافظة »قونيا«.
ويف »أقشهري« أدلت »هينيبوا« بترصيح للصحفيني، أعلنت من خالله أهنا 
لفت  هبدف  الفرنسية  »بوردو«  مدينة  من  منطلقة  املايض  العام  مسريهتا  بدأت 
األنظار إىل السالم العاملي، وأهنا بعد أن قطعت مسافة ألفني و)700( كيلومرت؛ 

صدمتها سيارة يف »يولوفا«، واضطرت لقطع رحلتها والبقاء هناك.
وبعدما تعافت استأنفت »هينيبوا« رحلتها، وعقبت عىل هذا قائلة: لقد 
و«أضا  أىل«  »قوجا  بمدن  ومررت  أشهر،  ثالثة  منذ  »إسطنبول«  من  خرجت 
وصلت  أن  إىل  قراحيصار«،  و«أفيون  و«كتاهية«  و«بيالجيك«  بــازاري« 
و«عثامنية«  و«أضانة«  »قونيا«  مدن  عرب  مساري  أواصل  وسوف  »أقشهري«، 
إىل  أعرب  ثم  ومن  و«األردن«،  »سورية«  إىل  أصل  أن  إىل  و«اإلسكندرونة« 

»فلسطني« كام خططت، وطريقي هذا سيستغرق ثالثة أشهر أخرى تقريًبا.
والسالم  فلسطني  أجل  من  املسرية  هبذه  تقوم  أهنا  »هينيبوا«  وأعربت 

العاملي، وأضافت ما ييل:

حتى  سأسري  السبب  وهلذا  بالفلسطينيني،  »إرسائيل«  تفعله  بام  أندد  أنا 
حمبون  »تركيا«  يف  والناس  العاملي،  السالم  يف  املسامهة  هبدف  »فلسطني«؛ 
للضيوف ويرحبون هبم كثرًيا، فال يمكنني رد دعوات األتراك لتناول الشاي أو 
الطعام أو لإلقامة، وبشكل عام؛ أقيم يف دور الضيافة التابعة للعمدة، وأحياًنا 

أيًضا يتم استضافتي يف املنازل.
العسكرية،  الرشطة  فرق  رافقتها  »أقشهري«  »هينيبوا« يف  وعندما سارت 
كام قدم هلا أحد املواطنني فطائر مصنوعة يف البيت، وبعد إقامتها يف »أقشهري« 

انطلقت لتستمر يف مسريهتا. )املصدر: موقع األلوكة - 1432/2/21 هـ(.
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من  مرسعة  وخرجت  تبكي  وأخذت  يدهيا  بني  رأسها  )تواندا(  ووضع 
الغرفة وهي تتحامل عىل نفسها من هول املفاجأة. وعندما متالكت نفسها قليال، 
الرجل: »أعلم  فرد عليها  ابنته.  إهنا  لوالدها  الغرفة وقالت  إىل  عادت )واندا( 

ذلك«. 
وكانت والدة )واندا( قد اقرتنت )ببريازا( منذ )41( عاًما يف )برونكس( 

بنيويورك قبل أن يفرتقا ويذهب كل منهام يف حال سبيله. 
وقال املسؤولون باملستشفى؛ إن )واندا( ووالدها حمظوظني للغاية، ذلك 
أن هناك سبع وحدات أخرى للعناية بمرىض الرسطان يف مستشفى )كافاالري(، 
وإذا تم إدخال )بريازا( ألي منها؛ فإهنام مل يكن سيلتقيان قط. )املصدر: صحيفة 

الرياض - 27 رمضان 1431 هـ(.

 رئي�ضة ممر�ضات تعمل يف الريا�ض منذ 
)12( عامًا ب�ضهادات مزورة

الصحية عاملة مزورة من جنسية  للتخصصات  السعودية  اهليئة  كشفت 
آسيوية تعمل رئيسة للتمريض يف أحد مستشفيات الرياض الكربى بشهادات 
التأهيل عند  مزورة، منذ )12( عاًما, إذ سبق أن أصدرت هلا اهليئة قراًرا بعدم 
التزوير للمرة األوىل, كان ذلك عام )1427هـ(، وتم إبالغ اجلهات  اكتشافها 
املعنية يف حينها إال أهنا مل تتخذ اإلجراءات القانونية بحقها سواًء بكف يدها عن 
العمل أو ترحيلها إىل بلدها أو غريمها، ويف هناية عام )1429هـ( تقدمت مرة 
أخرى بشهادات أخرى خمتلفة للهيئة متوقعة عدم اإليقاع هبا نظًرا ملرور عامني 
عىل احلادثة األوىل، وبعدما تم اكتشافها للمرة الثانية وأثناء إجراءات تسليمها 

للجهات األمنية؛ فرت هاربة تاركة إقامتها لدى اهليئة. 
املامرس  وتسجيل  تصنيف  برضورة  اهليئة  طالبت  السياق؛  هذا  ويف 
اخلاص.  أو  العام  القطاع  يف  كان  سواًء  اململكة  أرض  دخوله  فور  الصحي 

)املصدر: الصحيفة اإللكرتونية األوىل(.
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دافعت عن �ضرفها حتى املوت

طفليها  مساعدة  من  انتهت  قد  كانت  ممرضة،  تعمل  سنة(   35( عمرها 
فقد  النوم،  الثالثة يف  استغرق  العشاء  تناول  وبعد  املدرسية،  واجباهتام  أداء  يف 
كان الزوج الذي يعمل موظًفا بإحدى املصالح احلكومية قد توجه لزيارة أمه 

العجوز وليبيت معها إلصابتها بمرض طارئ.
باملنزل  زوجها  وجود  لعدم  نظًرا  الليل  طوال  قلقة  ظلت  الليلة  تلك  يف 
حتى تنبهت عىل صوت غريب يف الصالة وأخذ الصوت يقرتب من غرفة النوم، 
فقفزت من الرسير برسعة الستطالع األمر ولكنها قبل أن تغادر الغرفة فوجئت 
بشخص يقف أمامها وعىل ضوء املصباح الصغري يف صالة الشقة تعرفت إليه، 
اقرتب منها وهو يرتنح  فيها، وهو مدمن،  التي تسكن  الشقة  ابن صاحب  إنه 
فنهرته وهي تسأله عن سبب وكيفية دخوله الشقة رغم أهنا أغلقت الباب من 

الداخل بإحكام؟.
جييبها بصوت متلعثم حماوالً هتدئتها، وقام بأخذها بني أحضانه.

ترصخ  أن  قبل  فوًرا  االنرصاف  منه  وطلبت  عنها  بعيًدا  بعنف  دفعته 
وتستنجد باجلريان، فأيقن وقتها أهنا لن تستجيب لرغباته الدنيئة مهام حدث، 
تأبه  مل  ولكنها  ليهددها  وجهها  يف  جيبه  يف  خيفيها  كان  التي  السكني  فأشهر 
بالسكني وأخذت تطلق رصخات االستغاثة باجلريان، وقبل أن تكمل رصخاهتا 
كان قد غرس السكني يف جسدها عدة مرات حتى سقطت عىل األرض مرضجة 
أمه  الطفل )8 سنوات( فشاهد  ابنها  استيقظ  بدمائها، وعىل صوت رصخاهتا 
عام  الطفل  برباءة  فسأله  الشقة،  صاحب  ابن  وبجوارها  األرض  عىل  ملقاة 

حدث؟ فأجابه املجرم بطعنة يف وجهه سقط الطفل عىل أثرها إىل جوار أمه!!.
للحظات .. وخوًفا من جتمع اجلريان عىل صوت  القاتل مذهوالً  وقف 
الشقة، وهبط  أتى عرب شباك مطبخ  تسلل من حيث  عليها؛  املجني  رصخات 
والتي  األريض  بالطابق  الكائنة  الشقة  خالل  من  اهلرب  حماوالً  املواسري  عىل 
من  مغلق  الشقة  باب  بأن  فوجئ  لكنه  الطيور،  تربية  يف  صاحبها  يستخدمها 

اخلارج وفشلت حماولته يف اهلرب.
دخل إىل إحدى احلجرات بالشقة فوجدها مكتظة بالدجاج والبط وعىل 
قام بخنقها خوًفا من إحداثها أصواًتا ترشد عنه، ثم دخل أسفل رسير  الفور 

قديم كان موجوًدا باحلجرة واستغرق يف النوم.
يف تلك األثناء كان الطفل الثاين للقتيلة )9 سنوات( قد استيقظ من نومه، 
ففوجئ باملشهد املروع فاهنار يف نوبة من البكاء وعىل صوت رصخاته استيقظ 
احلادث،  مرسح  إىل  الفور  عىل  انتقلت  التي  الرشطة  بإبالغ  وقاموا  اجلريان 
وتبني من املعاينة املبدئية أن جثة املجني عليها مسجاة بجوار رسير غرفة النوم 
وسط بركة من الدماء وهبا طعنات متعددة يف أماكن متفرقة من جسدها وإىل 
جوارها طفلها الذي كان مصاًبا بجرح قطعي باخلد األيمن فتم نقله عىل الفور 
مما  املطبخ  شباك  سلك  يف  متزق  وجود  عن  املعاينة  كشفت  كام  املستشفى،  إىل 
يرجح دخول وخروج اجلاين عن طريقه، كام تم العثور عىل السكني املستخدمة 
أي  خروج  عدم  عىل  اجلريان  وأكد  عليها،  املجني  جثة  جوار  إىل  اجلريمة  يف 
بالطابق  الكائنة  الشقة  وأن  الرشطة،  رجال  حضور  حتى  املنزل  من  أشخاص 

األريض مغلقة وغري آهلة بالسكان حيث يستخدمها صاحبها يف تربية الطيور.
فتم استدعاء صاحب الشقة وبفتح باهبا والدخول إليها تبني أن باب املنور 
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مفتوح مما يؤكد أن املتهم ما زال داخل الشقة وكانت املفاجأة لرجال الرشطة 
هي عثورهم عليه نائاًم أسفل رسير قديم بإحدى حجرات الشقة كام عثروا عىل 

عدد كبري من البط والدجاج خمنوًقا.
تم اقتياد املتهم إىل قسم الرشطة حيث أدىل باعرتاف تفصييل عن جريمته، 
عليها  املجني  شقة  أعىل  املقيمة  عمته  عىل  يرتدد  وإنام  باملنزل  يقيم  ال  أنه  وأكد 
التي كان يراقبها منذ فرتة طويلة، وعندما علم بالصدفة بأن زوجها غري موجود 
بالشقة يف تلك الليلة؛ قرر أن يتسلل إىل شقتها لرياودها عن نفسها فتسلل إىل 
سطح املنزل، وبعد منتصف الليل هبط عىل مواسري املياه إىل شباك مطبخ شقة 
قد  عليها  املجني  بأن  فوجئ  ولكنه  خالله،  من  ودخل  السلك  ومزق  القتيلة 
استيقظت وحاولت االستغاثة باجلريان فاهنال عليها بالسكني وعندما استيقظ 
احلياة -  طفلها طعنه طعنة هو اآلخر وفر هارًبا. )املصدر: كتاب قصص من 

للمؤلف/ عبد املطلب محد عثامن(.

كيف !! ممر�ضة اأمريكية ت�ضهر اإ�ضالمها يف املطار

ونطقت  إسالمها  التمريض  مهنة  يف  تعمل  أمريكية  امرأة  أشهرت 
بالشهادتني يف مطار امللك خالد الدويل بالرياض إثر اطالعها عىل كتيب توعوي 

يتناول تعريًفا بالدين اإلسالمي ومبادئه.
الكتب  توزيع  مرشف   - السيف  إبراهيم  بن  خالد  لـ)اجلزيرة(  وقال 
بمطار امللك خالد الدويل - : »إن املرأة األمريكية كانت يف صالة االنتظار تنتظر 
حضور كفيلها ونظًرا لتأخره مدة طويلة؛ قام أحد العاملني يف املرشوع بتقديم 
باللغة االنجليزية يوضح رشًحا وافًيا  الوجبة كتيًبا  وجبة خفيفة هلا وأرفق مع 
الصالة  يؤدين  النساء وهّن  تتابع  األثناء  وأركانه وكانت يف هذه  عن اإلسالم 
وقد تزيّن باحلجاب، مشرًيا إىل أهنا بعد إطالعها عىل الكتيب قامت باالتصال 
أهنا  موضًحا  به،  اجلادة  قناعتها  وبعد  اإلسالم  اعتناق  يف  رغبتها  وأبدت  فوًرا 

غريت اسمها فيام بعد إىل )فاطمة(« نسأل اهلل هلا الثبات عيل احلق.
تعليق: إخواين أخوايت األفاضل .. ملاذا ال نبدأ بنرش هذه الطريقة الدعوية 

وتعليمها للناس وهي: 
وضع ُكتيبات وأرشطة ومطويات بُمختلف اللغات تدعو الغري ُمسلمني 

لإلسالم .. فامذا خترس؟
)1( فهي متوافرة يف كل املكتبات بفضل اهلل.

)2( رخيصة الثمن.
)3( أجرها جاري ليوم القيامة بإذن اهلل.

)4( من يسلم ويتعلم مما وضعته من خري .. سيكون يف ميزان حسناتك 
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ما دام هذا الشخص يبحث عن اإلسالم من صالة وصيام وغريه .. من قول 
وفعل ... ختّيل !!

فال تبخل عىل نفسك .. 
* أين تضعها؟ 

)1( صاالت االنتظار يف العيادات واملستشفيات والصيدليات.
)2( حمطات البنزين واملطاعم.

)3( عىل الُعامل وبائعني اجلرائد وسائقني سيارات األجرة.
)4( توزعها عىل أصحاب املكتبات ويقوم بإهدائها لكل زائر.

)5( يف احلالق والصالونات!! 
فكم شخص ينتظر يف اليوم ساعات من أجل موعده؟ ؛ فال تقل سأقوم 

هبذا العمل يوًما ما، ولكن ُقل .. سنبدأ من اليوم - بإذن اهلل - .
»املصدر: بترصف من: الصفحة األخرية - جريدة اجلزيرة السعودية - 

عدد )11549( األربعاء )23( ربيع األول )1425هـ(«.

ممر�ضة عملت )6( اأيام فقط خالل ت�ضع �ضنوات

ــة من  ــرض ــم عـــىل مم ــك ح
بالسجن  إيطاليا  وسط  يف  )بولونيا( 
 )6( عملت  ألهنا  النفاذ  مع  سنتني 
أيام فقط خالل تسع سنوات، بفضل 
شهادات مرض ومحل مزيفة عىل ما 

ذكرت عدة وسائل إعالم إيطالية.
وحكم عىل )سيلفيا ساريت( املمرضة يف مستشفى )سان أورسوال( بدفع 
غرامة قدرها )25( ألف يورو كتعويض للمستشفى حسب ما ذكرت صحيفة 

»الريبوبليكا« اإليطالية.
وأوضح املصدر ذاته أن التحقيق يطال أيضا طبيًبا نسائًيا يف مستشفى آخر 

أعطاها شهادات حلالتي محل خطريين إال أن املمرضة مل حتمل يوًما.
يذكر أن عقوبة السجن والغرامة فقط تشمل قضية احلملني الزائفني. أما 
بالنسبة لقضية التامرض فستحاكم عليها عىل حدة. وستميض املرأة عقوبتها يف 

اإلقامة اجلربية. )روما - فرانس برس - 02 صفر 1434هـ(.
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�ضفية فركا�ض زوجة القذايف الثانية

له  العزيزية ,   باب  معسكر  يف  قذاف(  بومنيار  )معمر  اإلسالم  سيف  ولد 
القذايف واألول من زوجته  الثاين للعقيد  ) (5  إخوة وأخت واحدة ,  وهو االبن 
الثانية املمرضة )صفية فركاش( ,  التي تعرف إليها القذايف بينام كان يف املستشفي 
يف بداية الثورة إلجراء عملية الزائدة ,  وكانت هي املمرضة التي تولت اإلرشاف 
عىل حجرته ,  املرأة )صفية( مل تكن تظهر يف السنوات األويل يف الوسط السيايس 
أو الدبلومايس إال قليال ,  ولكنها يف الفرتة األخرية بدأت تشارك يف العديد من 
البحرينية  الوسط  صحيفة  )املصدر:  والثورية.  والسياسية  الفنية  املناسبات 

»بترصف«(.

حريق يغتال اأحالم ممر�ضة

مل تكن خلود )34( عاًما، التي تسكن يف )القريات( شاميل اململكة، تتخيل 
وحتقيق  الدرايس  مشوارها  إكامل  دون  ستحول  هلا  تعرضت  التي  احلروق  أن 
حلمها يف أن تصبح ممرضة تعالج املرىض؛ لكن هذا ما حدث عندما أدى انفجار 
جهاز التدفئة نتيجة متاس كهربائي بينام كانت نائمة، إىل إصابتها بتشوهات يف 

وجهها ويدهيا وساقيها وبرت أصابع يدهيا كافة وقدميها بعد إصابتها بغرغرينا.
وتسبب هذا احلادث يف جميء خلود إىل جدة )غريب اململكة( الستكامل 
العالج  مواصلة  عىل  قادرة  تعد  ومل  عليها  تراكمت  الديون  لكن  عالجها، 
العالج وإما  قيمة  أين هلا  العالج لكن من  إما مواصلة  أمرين؛  وأصبحت بني 

العودة إىل مسكنها يف القريات. )املصدر: جريدة عكاظ(.
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ف�ضل ممر�ض اأمريكي من عمله لعالجه م�ضلمات حمجبات

األمريكية  )ميتشيغان(  بوالية  )ديربورن(  بمدينة  أمريكي  ممرض  رفع 
فيها بعد فصله من عمله بسبب تقديم  التي يعمل  العيادة  دعوى قضائية ضد 
العالج لنساء حمجبات، خمالًفا تعليامت وجهت له يف السابق باالمتناع عن عالج 

النساء املحافظات استجابة لطب أزواجهن بأن تقوم ممرضات هبذا الدور.
بينيتيز  )جون  املمرض  أن  اجلمعة  يوم  نيوز«  »ديرتويت  موقع  وذكر 
جونيور( رفع دعوى أمام حمكمة املقاطعة أمس ضد مدينة )ديربورن(، بسبب 

طرده من عمله يف العيادة التي حتظى بالتمويل من دافعي الرضائب.
ويقول )بينيتيز(؛ إن مسؤولة عنه طلبت منه عدم معاجلة النساء املسلامت 
املحجبات، ألن أزواجهن ال يريدون أن خيضعن للفحص من قبل رجل، وقد 
الثاين عام )2010م( حني طلب منه طبيب  التزم بذلك حتى نوفمرب/ترشين 
معاجلة النساء املسلامت مثل أي شخص آخر، وقد نفذ أوامر الطبيب، إال أنه 

ُطرد من وظيفته بعد شهر.
دافعو  يشغلها  مؤسسات  عىل  يتعني  حني  »إنه  )بينيتيز(:  حمامية  وقالت 
يقومون  األشخاص  ترك  بدل  شخصية  دينية  بمعتقدات  االلتزام  الرضائب 

بعملهم، نتوجه إىل طريق ال ينتهي بشكل جيد«.
منتديات  )املصدر:  له.  تعويض  بدفع  الدعوى  يف  )بينيتيز(  ويطالب 

سيديت(.

ممر�ضة تنحجب عنها الكعبة

ممرضة ذهبت إيل العمرة وعند الطواف تنحجب عنها الكعبة يف كل طواف 
فذهبت واتصلت عيل شيخ وقالت له: »يا شيخ ذهبت العمرة وعند الطواف 

تنحجب الكعبة عن عيني« فسأهلا الشيخ: ماذا فعلتي يف دنياك من الكبائر؟
فقالت له: »كنت أبدل األجنة أثناء عميل باملستشفي!!. قال هلا: »ال .. يف 

ذنب أكرب من هذا؟! أخربيني عنه«.
قالت: »كنت أضع السحر يف جوف النساء املوتى بالقرب«. قال هلا: »تويب 

إىل اهلل« وأغلقت اهلاتف. 
بوفاة  الشيخ وأخربه  املمرضة عيل نفس  وبعد )3( أسابيع أتصل شقيق 
ترفضها  بالقرب  أختي  وضع  أردنا  كلام  شيخ  »يا  له:  وقال  املمرضة،  شقيقته 
القرب وأنا أسري إذ شعرت  القرب وتركناها بجانب  األرض وخيرج جسدها من 
؛ فالتفت  بيد عيل كتفي ويقول يل رس وال تلتفت وال تنظر إىل أختك فام هان عيلَّ
ملتقى  )املصدر:  بلحظتها!!«.  عيناي  فنعمت  ناًرا  وتشتعل  حترتق  هي  فإذا 

حرضموت عىل الشبكة العنكبوتية(.
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ا�ضتغلت مهنتها كممر�ضة وقامت ب�ضرقة مري�ضتها

إىل  )فرنسني.ق(  ُأدخــلــت 
لكرس  تعرضها  إثر  عىل  مستشفى 
)جورج(  الطبيب  وكان  وركها،  يف 
هلا  فتدّبر  عالجها  عــىل  ــرشف  ي

ممرضتني لالعتناء هبا يف املنزل.
من  )فرنسني(  خروج  وعند 

املستشفى؛ رافقتها املدعى عليها )جنات. أ( للعمل عندها بصفة ممرضة ومدلكة 
هلا، حيث عملت لدهيا مدة أسبوعني وتوقفت عن العمل بعد ذلك، وعملت 
املمرضة الثانية )رنا( عندها لكنها توقفت عن العمل بناًء لطلب املدعية، بعدما 

شكت بأن هناك سارًقا يف منزهلا أخذ جموهرات من خزانتها.
اتصلت  العمل  عن  توقفها  وفور  عليها  املدعى  أن  تبني  التحقيق؛  ويف 

بالدكتور وأعلمته باألمر بحجة أن املدعية وأهل بيتها يتهمون الناس بالرسقة.
وتبنّي أنه بعد أيام من ترك املدعى عليها العمل لدى املدعية؛ تفقدت هذه 

األخرية جموهراهتا وأمواهلا فتبني هلا أهنا تعرضت للرسقة.
وتبني أن املدعى عليها أنكرت خالل كافة مراحل التحقيق ما نسب إليها، 
وقد أكدت الشاهدة )وركينش س( - وهي اخلادمة األثيوبية التي تعمل يف منزل 
املدعية - ، أن املدعى عليها )جنات( هي من كانت طلبت من املدعية أن توقف 
من  طلبت  قد  كانت  عليها  املدعى  بأن  أفادت  كام  العمل،  عن  )رنا(  املمرضة 
املدعية السامح هلا باالطالع عىل ثياهبا وأحذيتها وعىل هذا األساس طلبت منها 

املدعية فتح باب اخلزانة واخلروج من الغرفة، حيث بقيت املدعى عليها داخل 
إليها أن حترض هلا قطعة قامش ملسح األحذية لكنها  نادهتا وطلبت  الغرفة وقد 
- أي: اخلادمة -  أحرضت قطعة القامش للمدعى عليها وغادرت إىل املطبخ 
فقصدت  وجهها،  غسل  أرادت  فرتة  بعد  وأهنا  عليها،  املدعى  طلب  عىل  بناًء 
واقفة  عليها  واملدعى  نائمة  املدعية  الغرفة  أمام  مرورها  خالل  وملحت  احلامم 
أمام اخلزانة ويدها داخل جيب مريوهلا ويف حينه؛ حاولت الدخول إىل الغرفة 
»اذهبي كي  هلا  قائلة  املطبخ  إىل  والذهاب  اخلروج  عليها  املدعى  إليها  فطلبت 
ال تفيق املاما وترصخ عليك«، كام أفادت الشاهدة املذكورة بأن صديق املدعى 
عليها حرض أكثر من مرة إىل املنزل وكانت املدعى عليها تفتح له الباب دون أن 

يقرع اجلرس.
التحقيق  خالل  أفادت  قد  كانت  )مريم(،  املدعوة  املدعية  ابنة  أن  وتبني 

األويل أن والدهتا بقيت نائمة ليومني وأن ذلك هو أمر مريب!!.
بناًء ملا تقدم قرر قايض التحقيق يف )بريوت( سامي صدقي الظن؛ باملدعى 
القانون  عليها  يعاقب  والتي  عقوبات،   )636( املادة  بجنحة  )جنات(  عليها 
باحلبس من شهرين إىل ثالث سنوات، وبالغرامة من مئة ألف إىل أربعامئة ألف 

لرية لبنانية.
يف  اجلزائي  املنفرد  القايض  أمام  حماكمتها  )صدقي(  القايض  وأوجب 
منها،  املقدم  السبيل  إخالء  طلب  ورد  القانونية،  الرسوم  وتدريكها  )بريوت( 
وإعادة األوراق إىل النيابة العامة االستئنافية إلبداء مالحظاهتا وإيداعها املرجع 

الصالح. )املصدر: موقع اخليام(.
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اجلوال يف�ضل ممر�ضة بريطانية من العمل

اجلوال  هاتفها  حتدثها عىل  مزاعم عن  بسبب  العمل  من  ُفصلت ممرضة 
دقائق عدة وإمهاهلا مريضة حرضت إلــى املستشفى الذي تعمل فيه من أجل 

سحب عينة من الدم.
املستشفى  بإسم  متحدث  عن  اإلنجليزية  ميل(  )دييل  صحيفة  وذكرت 

الذي وقعت فيه احلادثة؛ أن ترصف املمرضة كان مرعًبا.
التحدث عىل هاتفها  العمل بسبب مواصلتها  املمرضة عن  توقيف  وتم 

اجلوال لفرتة ست دقائق.
وخالهلا؛ كانت تعطي إشــارات بيدها للمريضة كي ترفع أكامم سرتهتا 
تنه املمرضة  امليزان ملعرفة وزهنا. ومل  الدم وللطلب منها الوقوف عىل  لسحب 

مكاملتها إال بعد دخول موظف آخر إىل الغرفة التي كانت فيها. 
يذكر أن بعض املستشفيات الربيطانية متنع موظفيها من استخدام اهلواتف 
للمعدات  الكهرومغناطيسية  باًتا بسبب تشويشها عىل اإلشارات  منًعا  اجلوالة 

الطبية فيها.

خطاأ طبي يكلف ممر�ضتني )300( األف

الرشعية  اهليئة  ـــدرت  أص
العاصمة  يف  الصحية  الشؤون  يف 
بإلزام  يقيض  حكاًم  )مكة(  املقدسة 
ريال  ألف   )300( بدفع  ممرضتني 
تورطهام  ثبوت  عقب  رشعية  كدية 
يف خطأ طبي أدى لوفاة طفل عمره 

تسعة أشهر يف مستشفى للوالدة واألطفال يف مكة املكرمة.
الطفل  وفاة  يف  تسببتا  احلكم  ملنطوق  وفقا  املمرضتني  أن  التفاصيل  ويف 
بخطأ طبي بإعطائه حملوالً دوائًيا نتج عنه تعرضه إىل غيبوبة استمرت شهًرا كاماًل 
يف العناية املركزة قبل وفاته. وقضت اللجنة بدفع املمرضتني الدية الرشعية، إذ 
تتحمل املمرضة األوىل التي حقنت املحلول اخلطأ للطفل ثلثيها بمقدار )200( 
ألف ريال، يف حني تتحمل املمرضة األخرى التي استلمت احلالة غرامة بمقدار 
الناطق  الدية. وأكد  لدفع  يوما  ريال وجرى منحهام مهلة )60(  ألف   )100(
اإلعالمي يف صحة العاصمة املقدسة )فواز الشيخ(؛ أن اهليئة الرشعية أصدرت 
حكمها يف الشكوى املقدمة من والد املتوىف، وبعد التحقيق مع مجيع األطراف، 
احلكم  حيثيات  إىل  أفىض  الذي  األمر  الطفل،  وفاة  يف  املمرضتني  ضلوع  ثبت 
ضدمها بدفع الدية ومنعهام من السفر حلني دفع الدية خالل شهرين من تاريخ 

صدور احلكم. )املصدر: جريدة عكاظ(.
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ممر�ض ينهي معاناة م�ضن بعملية ي�ضرية

نجح ممرض بمستشفى عفيف 
العام يف استخراج )عود أسنان( من 
من  اخلامس  العقد  يف  مواطن  قدم 
متخصص  مركز  عجز  بعدما  العمر 
التوصل  عن  الرياض  مدينة  يف 
وتعود  الصحيح،  التشخيص  إىل 

عفيف  مستشفى  بمراجعة  والده  بقيام  املسن  ابن  رواها  التي  القصة  تفاصيل 
مشتكًيا من دخول جسم غريب يف قدمه يسبب له الكثري من األمل، فاقرتح عليه 
األطباء عملية جراحية يتم فيها فتح اجللد، لكن والده رفض األمر، وتوجه إىل 
اجللد  شق  تم  حيث  الرياض،  مدينة  يف  املتخصصة  الكربى  املستشفيات  أحد 
مستشفى  راجع  للمحافظة  عودته  وعند  يشء،  عىل  العثور  دون  األمل  مكان 
)بدر  املمرض  احلالة  بارش  حيث  اجلرح،  لضامدات  االعتيادي  للتغيري  عفيف 
حممد املغريي( الذي فحص اجلرح ليكتشف وجود ملمس غريب أسفل اجللد، 
معاناة  وإهناء  إزالته  متت  حيث  اجللد،  حتت  أسنان(  )عود  ليجد  اجلرح  ففتح 

املريض. )املصدر: جريدة شمس السعودية(.

تعيني معلًما مبهنة ممر�ض بالطائف

بتعيني  قام  بالطائف  الصحية  الشئون  بمديرية  أن مسئول  وثائق  كشفت 
معلاًم بحفر الباطن بوظيفة ممرض قانوين.

حيث علمت مصادر خاصة باملديرية، أن القائمني عىل الربنامج منحوا 
املذكور إجازة ليثبت مبارشته يف إدارة الرتبية والتعليم بحفر الباطن، ومن ثمة 

العودة إىل مستشفى )امللك عبدالعزيز التخصيص( جهة عمله. 
أن  »التأمينات«  من  الصادرة  املشرتكني  أجور  بيان  شهادة  وأظهرت 
التكامل  بوابة  فيام، تظهر وثيقة  يتقاىض األجر حتى عام )1432هـ(  املوظف 
عىل  ُعنيِّ  نفسه،  املذكور  أن  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  الصادرة  اإللكرتوين 

وظيفة تعليمية يف )1431/6/1هـ(. 
الذايت  التشغيل  برنامج  عىل  املوظفني  عن  االستعالم  بيان  كشف  كام 

بـ«صحة الطائف« أن املوظف عىل رأس العمل بتاريخ )1431/8/8هـ(.
الطائف:  بـ«صحة  الرسمي  املتحدث  عىل  االتصال  حاولت  الصحيفة 
املكلف/ )حممد احلارثي( للرد والتعليق، فطلب إرسال بريد إلكرتوين بفحوى 
املوضوع، وهذا ما تم منذ عدة أيام، إال أنه مل يرد حتى اآلن. )املصدر: صحيفة 

رشق(.
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الـخــاتـمـة

بام  استفدتم، واستمتعتم  قد  أن تكونوا  اهلل  أسأل  الكتاب؛  يف ختام هذا 
ورد يف هذه الصفحات.

وربام الحظتم أنني مل أركز يف الكتاب عىل العجائب املثرية فقط والتي ال 
حتمل سوى اإلثارة؛ بل حرصت عىل ما فيه فائدة؛ فربام ذكرت اخرتاًعا عجيًبا، 

أو عمل طبي عظيم، أو اكتشاف جديد .. وهكذا مما هو نادر وطريف.
وهذا األمر يغفل عنه كثري من كتاب الغرائب والعجائب؛ إذ هم الكثري 

منهم اإلثارة لذاهتا، بغض النظر عن فائدهتا ومناسبها.
فاحلمد هلل عىل توفيقه، فهو أهل الثناء واملجد؛ فإن كان من صواب فمنه 

سبحانه وتعاىل، وإن كان من نقص فهو مني والشيطان.
ولكم مني برشى ودعوة:

فأبرشكم بأنني قد نرشت بحمد اهلل العديد من كتب الغرائب والعجائب 
ويرشفني إطالعكم عليها.

أو  شاهدمتوها،  قد  التي  بالعجائب  وتزويدي  معي  لتواصل  وأدعوكم 
سمعتم هبا، أو قرأمتوها عرب عناويني اآلتية:-

Abdulaziz9955@hotmail.com  :الربيد اإللكرتوين
صندوق الربيد:  تيامء: )104( الرمز الربيدي: )71941(

اهلاتف النقال: 0503245519
http://www.facebook.com/abdulaziz9955 :رابط حسايب عىل الفيسبوك
https://twitter.com/abdulaziz9955  :رابط حسايب عىل تويرت
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الـمـحـتــوى

5 الـمقدمــة 

7 لقاء أقدم ممرضة إماراتية ومعلمتها الربيطانية بعد )42( عاًما 

9 )200( ممرضة تايوانية ضحية خداع الشبكة العنكبوتية 

10 إسالم )15( ممرضة صينية يف مستشفى األمري سلامن بالرياض 

11 ممرضة أمريكية يف التخصيص تشكر اهليئة 

12 ممرضة باكستانية تقفز من الطابق الثالث إنقاًذا لرشفها 

13 ممرضة فلبينية تنتقم من السعوديات بالعنف يف حقن اإلبر 

14 ممرضة فرنسية تؤجر ثدهيا بـ)138( دوالًرا يف اليوم..!! 

16 وقف ممرضة بريطانية عن العمل بسبب »الفيس بوك« 

18 ممرضة أملانية نادمة لقتلها أربعة مرىض بغرض إراحتهم 

20 ممرضة أملانية تستخدم رشيًطا الصًقا إلسكات رصاخ مولود 

21 ممرضة ترمي »كلية« املتربع يف القاممة.. عن طريق اخلطأ!! 

22 إلقاء القبض عىل ممرضة ألقت بجنني يف القاممة بالرباط 

23 شيخة كادت ُتدفن حيًة .. لوال اهلل ثم ممرضة!! 

26 »السمنة« حترم بريطانية من اإلقامة يف نيوزيلندا 

www.alukah.net



114115

27 فصل ممرضة بعد ) 20( عاًما خدمة لعدم حصوهلا عىل »الثانوية« 

30 ممرضة بريطانية زوجة أول رئيس سوداين 

31 ممرضة عرشينية تفقد حياهتا إنقاذًا لزوجها 

33 منظفة يف مهامت ممرضة 

34 ممرضة صدام تكشف رًسا »إنسانًيا« قبل إعدامه 

35 ممرضة.. استعملت احليلة للحفاظ عىل رشفها من املغتصبني 

40 خطأ ممرضة يتسبب يف قطع رأس جنني داخل بطن أمه 

41 تأجيل حماكمة ممرضة ادعت أهنا طبيبة فقتلت أم وجنينها 

42 ممرضة تفض »بكارة« معوقة يف مستشفى 

44 بسبب احلقد والكره .. طفلة فلسطينية يف جيب ممرضة إرسائيلية 

46 ممرضة إيطالية تتغيب عن عملها تسع سنوات بحجة احلمل! 

47 إعدام أستاذ »طب« وممرض بتهمة قتل تاجر والتمثيل بجثته 

50 انتحار ممرضة بحقنة خمدرة داخل املستشفى اجلامعي باإلسكندرية 

51 إرسال ممرضات إيرانيات للتجسس عىل تركيا 

52 مدرب املغرب يعتنق اإلسالم بعد زواجه من ممرضة سعودية 

53 ممرضتان تعجزان عن إعطاء حقنة بسبب طول أظافرهن 

55 مبلط وسمكري يبتزان ممرضة سعودية يف الطائف 

56 ممرضة باكستانية تقفز من الطابق الثالث إنقاًذا لرشفها 

57 دفن جثة ممرضة بعد )30( عاًما من مرصعها يف جدة 

59 احلكم عىل ممرض املاين بالسجن مدى احلياة لقتله )12( من مرضاه 

60 انفجار أسطوانة غاز بسيارة تدخل ممرًضا العناية املركزة 

61 ممرضة بريطانية توّلد نفسها باستخدام مرآة 

62 ممرض يتحرش بمريضته يف عامن 

64 ادعى الكاذب أنه مصاب بالشلل كي تغري له ممرضة حفاضه 

65 تقايض رشكة لصناعة السجائر؛ ألهنا حولتها إىل ممرضة! 

66 املمرضة األوكرانية: القذايف كان سخًيا 

69 )3( آالف يورو؛ لكل ممرضة تغسل يدهيا جيًدا!! 

70 ممرضة تقتلع رضًسا من أذن مواطن بريطاين 

71 قالب ينهي حياة ممرضة تسري عىل رصيف أحد شوارع الزرقاء 

74 آخر االخرتاعات اليابانية .. ممرضة إلكرتونية 

75 بسبب إنشغال املمرضة بمكاملة؛ أصيب الطفل بالشلل!! 

76 ممرض أردين يمزق شهادته ويتجه للعمل يف مقهى 
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79 أم تنقذ رضيعتها من املوت 

81 إسعاف رسمي لـ«قضاء حاجيات« املمرضات بالطائف 

82 مزحة )ملكة بريطانيا( تسببت بانتحار ممرضة 

83 ممرضة ستينية متتهن بيع األطفال 

84 ممرضة يمنية ترتك والدة امرأة لتتابع مسلسل تلفازي 

85 ص دور »مُمرض«  »البطالة« تقود شاًبا إىل تقمُّ

86 إهناء خدمات ممرضه حاولت إنقاذ »قرد« 

88 ممرضة فرنسية تسافر سرًيا عىل األقدام من فرنسا إىل فلسطني!!  

90 ممرضة ال تفارقه وحارسات مل يلمسهن أنس وال جان 

91 الصدفة جتمع ممرضة بوالدها عىل فراش املوت 

93 رئيسة ممرضات تعمل يف الرياض منذ )12( عامًا بشهادات مزورة 

94 دافعت عن رشفها حتى املوت 

97 كيف !! ممرضة أمريكية تشهر إسالمها يف املطار 

99 ممرضة عملت )6( أيام فقط خالل تسع سنوات 

100 صفية فركاش زوجة القذايف الثانية 

101 حريق يغتال أحالم ممرضة 

102 فصل ممرض أمريكي من عمله لعالجه مسلامت حمجبات 

103 ممرضة تنحجب عنها الكعبة 

104 استغلت مهنتها كممرضة وقامت برسقة مريضتها 

106 اجلوال يفصل ممرضة بريطانية من العمل 

107 خطأ طبي يكلف ممرضتني )300( ألف 

108 ممرض ينهي معاناة مسن بعملية يسرية 

109 تعيني معلاًم بمهنة ممرض بالطائف 

111 الـخــاتـمـة 

113 الـمـحـتــوى 
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