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ب�صم اهلل وال�صالة وال�صالم على �صيدنا ر�صول اهلل

اأوًل اأتوجه بال�صكر العميق اإىل كل من الإبنة احلبيبة ال�صيدة/ �صفية ال�صراح 

وال�صيد/ رئي�س جمعية التمري�س الكويتية كنعان العنزي وال�صيد/ من�صور 

الطويل الذين قدموا يل هذه الدعوة الطيبة لتكرميي وقد انتهت خدماتي 

من وزارة ال�صحة العامة.

وبهذا فقد اأتاحو يل فر�صة عظيمة لكي األقي كلمة موجزة اأ�صرد فيها اأحداث 

وحمطات اأكرث من �صتني عاماً اأم�صيتها يف بلدي الثاين الكويت العزيز.

لقد وطاأت هذا البلد احلبيب بعد اأن تلقيت تعاقد خارجي من م�صئولة دائرة 

اإقبال  املرحومة  اإح�صار مدر�صات وممر�صات وهي  التي طلب منها  املعارف 

رئا�صة  يف  م�صوؤول  اآنذاك  وكان  ال�صمالن  عبداللطيف  املرحوم  زوجة  حبال 

الوزراء.

فقد اأبديت رغبتي للمجيئ اإىل الكويت مع اإثنتان من اأخواتي اللتني جاءتا 

للتدري�س.

اأما اأنا فكنت خريجة معهد الطب الفرن�صي يف بريوت وموؤهلة للعمل يف هذا 

املجال الذي بداأته يف لبنان.

اأتينا اإىل الكويت على منت طائرة خا�صة موؤجرة من دائرة ال�صحة ت�صحبنا 

املرحومة والدتي يوم 12 �صبتمرب 1948وعندما بداأت عملي يف دائرة ال�صحة 

يوجد  كما  للن�صاء،  والثاين  للرجال  اأحدهما  م�صتو�صفي  فقط  يوجد  كان 

امل�صت�صفى الأمريكي.

اأما م�صت�صفى الأمريي فكان قيد الإن�صاء وقد افتتحه ال�صيخ اأحمد اجلابر 

ال�صباح عام 1949 رحمه اهلل.

وكنت  اجنليزية  وهي  موير  م�س  اآنذاك  التمري�س  هيئة  رئي�صة  كانت 

اأنا  به  اأقوم  كنت  ما  وهذا  والتوليد  للتمري�س  موؤهلة  عربية  ممر�صة  اأول 

للتمري�س  موؤهلة  اأي�صا  وهي   1949 عام  ح�صرت  التي  �صبيحة  و�صقيقتي 

والتوليد.

فاطمة العريس ..
أول ممرضة عربية بالكويت

وكان يدير دائرة ال�صحة جمل�س ي�صم ال�صادة/ ن�صف اليو�صف الن�صف، عبد 

احلميد ال�صانع، عبداملح�صن اخلرايف ويا�صني الغربلي رحمهم اهلل.

كانت احلياة ب�صيطة والعالقات الجتماعية طيبة وكانت العوائل تغمرنا اأنا 

واأخواتي بكرمهم و�صفاوتهم فلم ن�صعر بالغربة بل اأح�ص�صنا وكاأننا بني اأهلنا 

وكانت الدعوات من اأهايل هذا البلد الأمني متوا�صلة.

امل�صتو�صفات  اإن�صاء  بداأ  اهلل  رحمه  ال�صامل  عبداهلل  ال�صيخ  عهد  ويف 

وامل�صت�صفيات وكانت م�س موير قد غادرت الكويت فتم تعييني رئي�صة للهيئة 

من  ممر�صات  مع  للتعاقد  بال�صفر  تكليفي  مت   1955 عام  ويف  التمري�صية 

م�صر ومت التعاقد مع حوايل 50 ممر�صة ثم غادرنا اإىل الأردن وبعدها مع 

ممر�صني من لبنان للعمل يف م�صت�صفى الأمرا�س النف�صية وتتالت العقود 

مع ممر�صني وممر�صات من الهند وباك�صتان ثم لحقا من ال�صودان وتون�س.

ل�صئون  م�صت�صارة  اإىل  ترقيتي  مت  الثمانينات  من  الثاين  الن�صف  ويف 

التمري�س وبقيت يف هذا املجال حتى جاء الغزو الغا�صم وكنت قد بلغت ال�صن 

القانونية وانتهى عقدي بعد التحرير.

ولكن لتعلقي بهذا البلد وحبي لأهله الكرام مل اأغادره كيف اأغادر هذا البلد 

بل  الثاين  وطني  اأعتربه  والكويت  �صابة  واأنا  اإليه  ح�صرت  الذي  احلبيب 

األقاه  ملا  الأول لنني ع�صت فيه �صنني حياتي كلها وانا مرتاحة لبقائي هنا 

�صكري  عن  لكم  التعبري  عن  لعاجزة  واإين  الطيبني  اأهله  وكرم  حفاوة  من 

وامتناين لكل من وقف اإىل جانبي و�صاندين.

�صلمت الكويت وحماها اهلل من كل مكروه يف ظل �صاحب ال�صمو اأمري البالد 

ال�صيخ �صباح الأحمد وويل عهده الأمني.
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