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ضجت مواقع التواصل االجتامعي يف الهند مبقطع فيديو 
صــادم يظهر مصعًدا يف أحد املستشــفيات يتحرك فجأة أثناء 

دخول رسير أحد املرىض.
وتحــرك املصعد بينــام كان اثنان مــن املمرضني يقومان 
بإدخال رسير عليه أحد املرىض يف مستشفى بالعاصمة الهندية 

نيودلهي، بحسب موقع youthistaan املحيل.
وبينام كان املمرض األول داخــل املصعد، واملمرض الثاين 

يحاول دفع باقي الرسير إىل داخل املصعد تحرك املصعد فجأة.
ومن حســن حظ املريض أن الجزء األكرب من الرسير كان 
داخل املصعد بالفعل، لذا انزلــق الجزء الباقي للداخل مع تحرك 
املصعد، وإال لحدثــت كارثة لو انحرش الرسيــر باملريض بني 

املصعد والجدار.
ومل يوضح الفيديو ما حدث للمريض بعد تحرك املصعد، لكن 
يبدو أن الرسير قد انقلب رأســا عىل عقب داخل املصعد، فيام 

هرع بعض املتواجدين يف املكان الستطالع الوضع.
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ا م�ضعد م�ضت�ضفى يبتلع مري�ضً

إعالن فقدان
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