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 هاني الظفيري
  تقدم مسؤول في وزارة الكهرباء واملاء امس ببالغ الى رجال 
أمن مخفر اجلهراء يفيد فيه بقيام مجهولني بسرقة اسالك هوائية 
من منطقة بر رحية شمال البالد، وبحسب افادة املسؤول فإن 
مجهولني متكنوا من ســـرقة عدد من االسالك الهوائية واتلفوا 
أعمدة انارة، موضحا ان طول االســـالك املسروقة يبلغ ٨٦٥٠ 
مترا وقاموا بإتالف ٢٦ عمود كهرباء كانت األسالك تصل بينها، 

وقال مصدر أمني نقل الواقعة لـ «األنباء»: ان رجال األمن قاموا 
بتسجيل قضية سرقة واتالف امالك عامة، واشار الى ان اللصوص 
يبدو انهم كانوا يقومون بإتالف االعمدة الكهربائية لتســـقط 
الواحد تلو اآلخر عن طريق جرها بســـيارة ومن ثم يقومون 
بقص االسالك النحاسية التي تربط بينها ويقومون باالستيالء 
عليها من اجل بيعها، هذا وكلف رجال املباحث بجمع التحريات 

الالزمة حول القضية من اجل كشف هوية اللصوص. 

 لصوص يستولون على كيبل نحاسي بطول ٨٦٥٠ مترًا في بر رحية

 عندما تتحول الزوجة إلى «شيرلوك هولمز» فالزوج في ورطة 

 مواطنة تكتشف خيانة زوجها باتصال واحد على مطعم وجبات سريعة
    وراقبته لمدة أسبوع لتكتشف أنه يمتلك شقة أُنس منذ ٦ سنوات 

                       هاني الظفيري 
  لم تكن تتخيل مواطنة وال حتى في أبعد 
أحالمهــــا أن طلبها وجبة عبر الهاتف من 
مطعم وجبات سريعة سيكون السبب 
الرئيسي في أن تتقدم بقضية طالق 
ضــــد زوجها، وكشــــف محامي 
لـ «األنباء»  املدعية  املواطنة 
عــــن تفاصيــــل مــــا ميكن 
اعتبارها واحدة من أغرب 
قضايا األحوال الشخصية 
البالد قائال:  التي شهدتها 
«موكلتي في الثامنة والعشرين 
من عمرها واقترنت بزوجها منذ ٨ 
سنوات، ولم تكن حكاية طلبها لوجبة من 
أحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة 
سوى الباب الذي اكتشفت من خالله 
خيانته لها وعالقاته النسائية املتعددة 
وهو األمر الذي دعاها وبعد التأكد إلى 

طلب طالق للضرر».
  وحول حكاية اكتشــــافها خليانته 
لها عبر طلبها وجبة عبر الهاتف، قال 
احملامي الذي فضل عدم ذكر اســــمه: 
«من املعــــروف أن مطاعم الوجبات 
السريعة حتتفظ برقم هاتف الزبون 
املتصل وعنوانه الكامل في مراكز 
االتصال التابعة لها فعندما تتصل 
باملطعم يظهر رقــــم هاتفك لعامل 
االتصال ويخبرك باسمك وعنوانك 
خاصة إذا كنت قد سبق لك الطلب من 
املطعم ولو ملرة واحدة، وما حصل أن 
موكلتي والتي كانت تقطن مع زوجها 
منطقة جنوب السرة اقترحت على 
زوجها أن يطلبا وجبة من أحد مطاعم 
الوجبات السريعة وألن هاتفها النقال 
وقتها كان بال شحن طلبت من زوجها 
أن تســــتخدم هاتفه النقال فتناولته 
وقامت باالتصال منه على مركز اتصال 
املطعم ليرد عليها عامل اســــتقبال 
الطلبــــات باجلملــــة التالية والتي 
شــــكلت لها صدمة إذ قال (مرحبا 

هاتف األستاذ فهد... الساملية قطعة ١٠ الشارع األول 
بناية «..». شــــقة ١٦) وصمتت لفترة خاصة وأنها لم 
تسكن مع زوجها منطقة الساملية ولم يسكن زوجها 
تلك املنطقة بحســــب علمها، فأغلقت الهاتف دون أن 
تعلم زوجها وأعادت االتصال بذات املطعم فرد عليها 
عامل اتصال آخر وردد ذات اجلملة خاصة أنه شاهد 
الرقم يظهر على الشاشــــة أمامــــه حال تلقيه الطلب، 
ثــــم أغلقت الهاتف مرة أخرى وأعادت االتصال للمرة 
الثالثة فقط للتأكد من العنوان وبالفعل لم يخب ظنها 
إذ رد عليها العامل الثالث بذات اجلملة وذات العنوان 
واســــم زوجها وقامت بتدوينه على ورقة ثم أغلقت 
الهاتف، ثم أعادت االتصال للمرة الرابعة وهذه املرة 
ســــألت عامل اتصال املطعم الذي رد عليها عن تاريخ 
آخر طلب لصاحب الرقــــم متحججة بأنها تريد ذات 
الطلب، فكانت الصدمة أن عامل املطعم أبلغها أن آخر 
تاريخ مسجل على هذا الرقم كان منذ يومني فقط على 
اتصالها وأنه طلب وجبتني لشــــخصني، وهنا أغلقت 
الهاتف بعد أن داخلها شك أن زوجها ميتلك شقة في 
الســــاملية ولكنها لم ترد مواجهته أو حتى سؤاله عن 
سر وجود هذا العنوان مقرونا برقم هاتفه بل فضلت 

أن تتأكد بنفسها».
  وقال احملامي إن موكلته وبعد أن عرفت عنوان الشقة 
التي تشــــك في أن زوجها ميلكها في منطقة الساملية، 
توجهت فــــي اليوم التالي إلى ذات العنوان ووجدتها 
شــــقة فخمة حديثة ولكنها لن تستطيع أو جترؤ أن 
تسأل احلارس عن ساكن الشقة رقم ١٦، ولكنها وعلى 
مدى يومني ظلت تذهب إلى البناية الواردة في العنوان 
علها تعثر على أي شــــيء يدلهــــا على وجود زوجها 
ولكنها لم تعثر على أي شيء، ولكن في اليوم الثالث 
ذهبت مساء وهناك وجدت سيارة زوجها متوقفة أمام 
البناية وأوقفت ســــيارتها في الشارع املقابل للبناية 
وانتظرت ساعتني خاللها اتصلت بزوجها تسأله عن 
مكان وجوده فأبلغها أنه في عمله حيث يعمل مهندسا 
في أحد املشاريع وأنه لن يعود إلى املنزل قبل الساعة 
الثامنة، وكانت تعلم أنه يكذب، وبعد نحو ربع ساعة 
من اتصالها شاهدت زوجها يخرج من البناية ثم رحلت 
بعد أن تأكد لها أن زوجها يســــكن الشقة أو باألصح 

يتخذها كشقة أنس».
  وأوضح احملامي الذي نقل احلكاية أن الزوجة لم 
تكتف فقط مبعرفة عنوان الشــــقة والتأكد من ارتياد 

زوجها لها بشكل متقطع ولكنها جلأت إلى حيلة تشابه 
حيل شــــيرلوك هوملز عندما اتصلت بأكثر من مطعم 
وجبات ســــريعة غير املطعــــم األول الذي عرفت منه 
العنوان، واســــتخدمت خالل اتصاالتها هاتف زوجها 
خالل نومه، واتصلت مبطعم ثان وأجابها عامل اتصال 
املطعم قائال (مرحبا تلفون االستاذ فهد... لديك عنوانان 
األول في جنوب السرة والثاني في الساملية على أي 
عنــــوان ترغب الطلب) فعلمت أن زوجها يتصل على 
ذلك املطعم أيضا من هاتفه ويطلب على عنوان منزلهما 
وعلى عنوان شقته اخلاصة، واتصلت على مطعم ثالث 
ورابــــع وهنا تأكد لها أن زوجها دائم الذهاب إلى ذلك 
العنوان، أما اآلخر من خطتها فكان أن تثبت أن الشقة 
تعود ملكيتها لزوجها ولم يكن األمر صعبا عليها إذ 
قامت باالتصال على إحدى صديقات دراســــتها التي 
تعمل في وزارة الكهرباء واملاء وطلبت منها التأكد ما 
إذا كان هناك تأمني كهرباء لشــــقة في الساملية باسم 
زوجها أم ال، وفي اليوم التالي من طلبها اتصلت بها 
صديقتها وأبلغتها أنه بالفعل هناك طلب تأمني كهرباء 
مسجل باسم زوجها في الساملية على ذات العنوان وأن 
تاريخه يعود إلى العام ٢٠٠٤ أي بعد زواجها بعامني 

فقط، وأنه ميتلك الشقة منذ ٦ سنوات».
  وقال احملامي ان موكلته وأن بعد أن تأكدت من امتالك 
زوجها لشقة خاصة ومنذ ٦ سنوات قامت بتوضيب 
حقائبها وحقائب ولديها الصغيرين (٥ و٣ سنوات) 
وتوجهت إلى منزل اســــرتها حيث أبلغت أسرتها مبا 
كشفته، وعندها طلبت حضور زوجها إلى منزل عائلتها 
وأبلغته باكتشــــافها الذي ظلت تخفيه عنه ألكثر من 
أسبوع منذ اكتشافها له أول مرة منذ اتصالها أول مرة 
مبطعم الوجبات السريعة الذي كشف سره لها، وطلبت 
منه الطالق إال أنه حتجج أمامها بحجج واهية محاوال 
أن يذكر أنه استأجر تلك الشقة ألحد أصدقائه وتارة 
حاول ابالغها أنه يتخذها كمخزن لبضاعة يستوردها 
أحد أصدقائه من تايلند، غير أنها أصرت على الطالق، 
ولكن الزوج رفض وعليه تقدمت عبر مكتبنا بقضية 

طلب طالق للضرر ضد زوجها.
  وقال احملامي إنه اليزال بصدد إعداد مذكرة قضية 
موكلته التي اكتشفت خيانة زوجها قبل العيد بأسبوع، 
فالتزال القضية في بدايتها ولم يستبعد أن يتم الصلح 
بني الزوجني خاصة أن هناك مساعي جارية إلصالح 

 عامل بدالة املطعم كشف سر الزوج اخلائن  ذات البني بني عائلتي الزوج والزوجة. 

 الزوجة حتولت إلى شيرلوك هوملز 

 مركز رياض 

 مازال مسلسل اإلهمال الطبي يتواصل، 
ووصل إلى ذروته في مستشفيات وزارة 
الصحة التي يفترض فيها أنها تبذل العناية 
الالزمـــة للمحافظة على املريض بدال من 
تفشـــي اإلهمال واألخطـــاء الطبية فيها 
حتى وصل الـــى إزهاق أرواح املواطنني، 
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يعقل أن 
يتم التالعب بأرواح املواطنني والتساهل 
مع من يرتكـــب األخطاء الطبية القاتلة؟ 
اإلجابة املقنعة هي غياب الرقابة عن تلك 
األخطـــاء الطبية من قبل جلان التفتيش 
واملتابعة التابعة لـــوزارة الصحة وكأن 
أرواح املواطنـــني ليس لها ثمن أو قيمة، 
ولعل ما دفعني لسرد تلك املقدمة ما قرأته 
في احدى اجلرائد «جريدة الشاهد» بعددها 

الصادر يوم ٢٠١٠/١١/٢٢ عن أن احدى املواطنات ذهبت على 
قدميها إلى مستشفى العدان األسبوع املاضي إلجراء عملية 
«لوز» وبســـبب خطأ طبي من قبل األطباء توفيت ونقلت 
من املستشـــفى إلى املقبرة مباشرة، وتساءلت: ألهذا احلد 
وصل األمر بأن أصبحت األخطاء الطبية القاتلة عادية في 
دولتنا؟ ومن يرتكبها ال يجد من يحاســـبه ويردعه؟ فكم 

من األخطاء الطبية مت حفظها؟ 
  وكم عدد امللفات التي أغلقت دون عقاب حتى أصبح اخلطأ 
الطبي القاتل موضوعا عاديا جدا؟ بل أن هناك معلومات 
عن التستر على بعض احلاالت لبعض األطباء دون اتخاذ 
أي إجراءات وهذا نتيجة لتردي اخلدمات الصحية في البالد 
وعدم وجود الكـــوادر الطبية املؤهلة، فاألمر اآلن بحاجة 
إلى محاسبة ومساءلة، وأؤكد أن األخطاء الطبية البشرية 
موجودة في جميع دول العالم ولكنها ضمن النسب املعتادة 
وذلك لوجود احملاســـبة والعقاب لكل مخطئ، لدرجة أن 
هناك دوال ومستشفيات في العالم تفصل األطباء املخطئني 
وجتبرهم على دفع غرامات مالية باهظة حتى تكون رادعا 
لهم لعدم تكرار األخطاء حتى البســـيطة منها، واملنظور 
القانوني لهذه الواقعة يفرض نفسه، فالقانون ٢٥ لسنة ١٩٨١ 
بشأن مزاولة مهنة الطب البشري جاء في مادته رقم (٤) 
«أنه يجب على كل طبيب رخص له مبزاولة مهنة الطب أن 
يتوخى في أداء عمله احملافظة على صحة اإلنسان، وعليه 
أن يسخر كل معلوماته لبلوغ هذا الهدف» ومع ذلك يكون 
مسؤوال كما جاء باملادة (١٣/أ) من ذات القانون إذا ارتكب 
خطأ نتيجة اجلهل بأمور فنية يفترض في كل طبيب اإلملام 
بها، ووضـــع القانون في مادته (٣٩) عقابا تأديبي بنصه 
على «انه مع عدم اإلخالل باملســـؤولية اجلزائية تختص 
جلنة التراخيص الطبية باحملاكمة التأديبية للمرخص لهم 
مبمارســـة مهنة الطب وذلك فيما يرتكبونه من مخالفات 
ألحكام هذا القانون»، أما عن اجلزاء اجلنائي فالقاعدة ان 

مســـؤولية اجلراح تثور إذا ثبت أنه لم 
يؤد عمله اجلراحي باملهارة التي تقتضيها 
مهنته فهو مســـؤول عن كل خطأ يصدر 
منه وال يشـــترط أن يكون اخلطأ الطبي 
جسيما بل يكفي أال يكون الطبيب قد قام 
مبا ينبغي عليه من عناية متليها الظروف 
احمليطة به، لذلك فهناك حاالت يبدو فيها 
خطأ الطبيب واضحا، واألمثلة على ذلك 
كثيرة، إال أنه وفي كل األحوال خطأ ذلك 
الطبيب الذي اجرى عملية اللوز للفتاة 
والتي أودت بحياتها سيكون حتت بصر 
احملكمة ناظرة الدعوى وذلك بعد انتداب 
الطب الشرعي لبيان وجه اخلطأ الطبي 
في العمليـــة اجلراحية، وإذا ثبت وجود 
ذلك اخلطأ فإننا نكون بصدد جنحة القتل 
اخلطأ عمال باملادة ١٥٤ مـــن قانون اجلزاء والتي افرد لها 
املشـــرع عقوبة احلبس مدة ال جتاوز الـ ٣ سنوات فضال 
عن العقوبات التأديبية التي ستوقع على الطبيب املخطئ 
عمال بالقانون ٢٥ لســـنة ١٩٨١ بشـــأن مزاولة مهنة الطب 
الشرعي والتي قد تصل إلى الغاء ترخيصه مبزاولة املهنة 
وذلك حســـب درجة اخلطأ الواقع مـــن الطبيب اجلراح، 
إال اننا نأتي لنقطة أخرى عن مدى مســـؤولية مستشفى 
العدان عن ذلك اخلطأ الطبي، فال شك أن  مستشفى العدان 
مستشفى حكومي تابع لوزارة الصحة والطبيب موظف 
لدى الوزارة (احلكومة) وهذا يعني أن للمستشفى سلطة 
فعلية في رقابته وتوجيهه لوجود رابطة التبعية بينهما 
وهذا يعني مسؤولية املستشفى (احلكومة) مع الطبيب في 
مواجهة ورثة الفتاة املتوفاة عمال باملادة ٢٤٠ من القانون 
املدنـــي، فإذا ثبت خطأ الطبيب اجلراح اســـتحق العقاب 
اجلزائي فضال عن رجوع الورثة على املستشـــفى العام 
(أي احلكومة) والطبيـــب بالتعويض الالزم طبقا لرابط 

التبعية بينهما. 
  وفـــي نهاية هذا املقال يجـــب التحقيق العاجل في هذه 
املهزلة الطبية التي بدأت تستفحل في البالد والتي سببها 
اإلهمال الطبي وعدم وجود الكوادر الطبية املؤهلة التأهيل 
العلمي الكافي وكأن حياة البشر ال قيمة لها ولتتحمل وزارة 
الصحة، ممثلة في وزيرها، ومسؤوليتها عن هذه األخطاء 
الطبية البشرية من أطبائها، وليتحملوا هم املسؤولية الكاملة 
نتيجة هذا اجلـــرم الطبي الفاضح الذي كثر نتيجة غياب 
الرقابة الفاعلة والرادعة وخلو الوزارة من جلان التحقيق 
واملتابعة والرقابة على املستشفيات حتى اننا لم نسمع أو 
نشاهد حتقيقا اجري او متت محاسبة مخطئ من األطباء 
خلطأ ارتكـــب وكأن أعمار املواطنني وحياتهم ال قيمة لها، 

رغم علم سيادة الوزير بازدياد ظاهرة األخطاء الطبية.
  www.riyad-center.com 

 دخلت إلجراء جراحة «اللوز» فخرجت إلى المقبرة 

 بقلم: المحامي رياض الصانع

 حريق يلتهم يابانية في تيماء

 أفلت المقود فسقطت السيارة في نفق األمطار 

 هاني الظفيري
  اســـتجاب رجال مركز اجلهراء احلرفي 
لبالغ عـــن حريق مركبة يابانية في منطقة 
تيماء باجلهراء مساء أول من أمس ومتكنوا 
من إخماد احلريق واحليلولة دون امتداده إلى 
سيارات أخرى أو تعريض حياة مستخدمي 

الطريق للخطر.
  وبحسب مصدر إطفائي فإن بالغا ورد إلى 
غرفة العمليات فتوجهت فرقة إطفاء تابعة 
ملركز اجلهراء احلرفي بقيادة النقيب عبداهللا 
العويهان ومتكنوا من الوصول في أقل من ١٠ 
دقائق من ورود البالغ رغم االزدحام الشديد 

في املنطقة وقاموا بإخماد احلريق، وشارك 
في إخماد احلريق كل من املالزم أول مشعل 
العبدلي والرقباء ناصـــر الطويرش وعلي 
البدري وعمر العجمي والعرفاء رائد حربي 
ووليد غنيم ووكالء عرفاء مشاري املطوطح 

ومحمد الشمري. 

 هاني الظفيري
  كتبت النجاة لشاب في العقد 
الثالث من عمـــره عندما هوت 
اليابانية الصغيرة في  سيارته 
احدى حفر أنفاق تصريف األمطار 
على طريق الســـاملي مساء أول 
من أمس، وبحسب مصدر أمني 
فإن رجلي أمن دورية تابعة ألمن 
اجلهراء رصدا سيارة الشاب خالل 
قيامهمـــا بجولتهما االعتيادية، 
وكان رجال األمن قد الحظا آثار 
الغبـــار املتطاير ورغم أنهما لم 
يشـــاهدا آثار حـــادث أو حتى 
السيارة أثناء سقوطها إال أنهما 
بدآ بجولة حول النفق ليرصدا 
ســـيارة متوقفة وسط احلفرة 
فقاموا بإبالغ العمليات ومن ثم 
نزال ليجـــدا أن صاحبها بحالة 
جيدة وحلقت به إصابات طفيفة، 
وعليه مت إرساله إلى املستشفى 
لتلقي العالج وقال الشاب ان مقود 
سيارته انحرف به ليجد نفسه 
وسط احلفرة التي يصل عمقها 

إلى ١٥ مترا. 
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 سيارة الثالثيني وسط نفق األمطار 


