
شؤون الوطن 04 الخبر

تنشد عن الحال...
دائما ما أذهب إلى اإلشارة 

لــــغــــيــــاب الــــتــــنــــســــيــــق مــــــا بني 

الجهات، وإن وجد فهو مثبت 

والتصريحات،  األوراق  فـــي 

مالحظة  مــــنــــا  ألي  ويــــمــــكــــن 

الغياب وخاصة من تمر  هــذا 

قـــضـــيـــتـــه مـــــا بـــــني جـــهـــتـــني أو 

أكثر.

طــــرأ هــــذا بــبــالــي وأنــــا أقرأ 

األمس  لــعــدد  عــكــاظ  صحيفة 

من تأكيد رئيس هيئة الهالل 

بوجوب  الـــســـعـــودي  األحــــمــــر 

اإلسعافية  الــحــاالت  استقبال 

الحكومية  املــســتــشــفــيــات  فـــي 

أو الخاصة كون هذه املنشآت 

باستقبال  قــانــونــيــا  مــلــتــزمــة 

أن  إال  اإلســـعـــافـــيـــة  الـــــحـــــاالت 

واقـــع الــحــال يــتــضــاد مــع هذه 

التصريحات، فمن ينتقل عبر 

اإلسعاف يمكن قبوله صوريا 

إذ يقذف في دهاليز الطوارئ 

بحجة عدم وجود سرير (حتى 

األســرة لم يعد لها وجــود في 

املستشفيات  فــــي  الــــــطــــــوارئ 

الـــخـــاصـــة والـــحـــكـــومـــيـــة على 

قبول  ويـــــصـــــبـــــح  الــــــــــســــــــــواء) 

مطبقا  اإلســـعـــافـــيـــة  الــــحــــاالت 

صوريا.. وقد شاهدت أكثر من 

حالة قادمة عبر اإلسعاف يتم 

رفضها من بعض املستشفيات 

رجــــــــال  يـــــــقـــــــوم  قـــــبـــــلـــــت  وإن 

االســـتـــقـــبـــال بــاملــمــاطــلــة حتى 

أنـــك تــســمــع تــوســالت املريض 

وأنينه من غير أن يثير شفقة 

أحــد مــن أولــئــك الــرجــال الذين 

قبل  الــحــاســبــة  اآللـــة  يحملون 

وتصبح  الـــطـــبـــيـــب..  ســـمـــاعـــة 

االلتزامات  تــنــفــذ  أن  أمـــنـــيـــة 

الصحة  وزارة  بني  ما  املبرمة 

واملؤسسات الطبية في تنفيذ 

ما عليها، وأقــول أمنية لكون 

الـــواقـــع أتــعــس مــن أن نجمله 

أو  أو ضـــروري  بكلمة كيجب 

مهم، فااللتزام مسألة ال تحدث 

اتـــســـاق سريان  خــــالل  مـــن  إال 

منظومة متجانسة متسقة في 

التزاماتها وأنظمتها ولديها 

اختراق  ألي  عــقــوبــات  الئــحــة 

لتلك املنظومة.

اإلسعاف  إدارة  كــانــت  وإذا 

استقبال  على  وتحث  تطالب 

الـــــــحـــــــاالت اإلســـــعـــــافـــــيـــــة فــــإن 

الصحة  وزارة  مــســتــشــفــيــات 

تستطيع  ال  بعضها)  (ولنقل 

تغطية الحاالت القادمة إليها، 

لتصريح  الــــيــــوم  نـــفـــس  فـــفـــي 

رئــيــس هــيــئــة الـــهـــالل األحمر 

الحياة  مفارقة  عــن  نشر خبر 

مستشفى  فــــي  طـــفـــلـــة  أوردة 

الوالدة واألطفال بمكة املكرمة 

للرعاية  تلقيها  عـــدم  بــســبــب 

الصحية لعدم توفر أو إيجاد 

العناية  بـــقـــســـم  لــــهــــا  ســـــريـــــر 

املركزة.

غدت  األســـــــــــرة  ومــــعــــضــــلــــة 

الــتــي تحملها  الــشــمــاعــة  هـــي 

املـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات الـــــخـــــاصـــــة 

والــحــكــومــيــة، ولــــم يــعــد حال 

الخاصة كسابق  املستشفيات 

التأمني  نـــظـــام  أن  إذ  عـــهـــده 

حــولــهــا إلـــى ســـوق مــزدحــم ال 

دخوله،  مــــن  املــــريــــض  يــمــكــن 

إلــــــى  تــــــصــــــل  أن  فـــــبـــــمـــــجـــــرد 

الـــــطـــــوارئ تـــجـــد االعـــــتـــــذارات 

ومطالبتك  سرير  توفر  لعدم 

مستشفى  إلـــــــى  بــــاالنــــتــــقــــال 

مــريــضــك وسط  آخـــر، فتحمل 

أو  املـــروري وغياب  االختناق 

عـــدم وجـــود طــريــق للطوارئ 

وتــــــــــدور املــــديــــنــــة بـــحـــثـــا عن 

لديه  أو  يــــقــــبــــل  مـــســـتـــشـــفـــى 

الــطــبــيــة الستقبال  اإلمــكــانــيــة 

مريضك...

ويحتاج  صــــعــــب،  الـــــواقـــــع 

وقرارات  فــوريــة  معالجة  إلــى 

نافذة..

للتواصل أرسل sms إلى 88548 االتصاالت 
,636250 موبايلي, 738303 زين تبدأ بالرمز 
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ولي العهدخادم الحرمين الشريفين

القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى اليوم الوطني
واس (الرياض)

الحرمني  خـــــادم  بــعــث 
عبدالله  املــلــك  الــشــريــفــني 
سعود  آل  عبدالعزيز  بــن 
لفخامة  تـــهـــنـــئـــة  بـــرقـــيـــة 
كمباوري  بــلــيــز  الــرئــيــس 
فاسو  بـــوركـــيـــنـــا  رئــــيــــس 
اليوم  ذكـــــــرى  بـــمـــنـــاســـبـــة 

الوطني لبالده.
املفدى  املــــلــــك  وأعــــــــرب 
شعب  واســــــــــــــم  بــــــاســــــمــــــه 

أصدق  عــن  السعودية  العربية  اململكة  وحكومة 
والسعادة  بالصحة  التمنيات  وأطــيــب  التهاني، 
لفخامته ولشعب بوركينا فاسو الصديق اطراد 

التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو امللكي األمير سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس 
ــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــــدفـــــاع بـــرقـــيـــة تهنئة  مـــجـــلـــس ال
عن  فيها  عــبــر  كــمــبــاوري  بليز  الــرئــيــس  لفخامة 
أبلغ التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة 
والـــســـعـــادة لــفــخــامــتــه ولــشــعــب بــوركــيــنــا فاسو 

الصديق املزيد من التقدم واالزدهار.

اتفاقية لتبادل بيانات المعامالت القضائية بين «العدل» و «التقاعد»
عبدا� الداني (جدة)

وقــع وزيــر الــعــدل الدكتور 
مـــــحـــــمـــــد بـــــــــن عـــــبـــــدالـــــكـــــريـــــم 
املؤسسة  ومــحــافــظ  الــعــيــســى 
الـــعـــامـــة لــلــتــقــاعــد مــحــمــد بن 
اتفاقية  الـــخـــراشـــي،  عــبــدالــلــه 
الوزارة  البيانات بني  لتبادل 
زيارة  وذلــك عقب  واملؤسسة، 
املـــحـــافـــظ ملــقــر مـــشـــروع امللك 
مرفق  لــــتــــطــــويــــر  عــــبــــدالــــلــــه 

القضاء بالرياض.
لتهيئة  االتفاقية  وتهدف 
الــبــيــئــة اآللــيــة املــنــاســبــة التي 
الحصول  لـــلـــطـــرفـــني  تــســمــح 
لتنفيذ  الــــــبــــــيــــــانــــــات  عـــــلـــــى 
واختصاصاتهما،  مهامهما 
تعجيل  عــــلــــى  يــــســــاعــــد  مــــــا 
القضائية  املــعــامــالت  إنــجــاز 
والــــــتــــــكــــــامــــــل مــــــــع بـــــرنـــــامـــــج 

الحكومة االلكترونية.
املؤسسة  محافظ  واستمع 
الــــعــــامــــة لـــلـــتـــقـــاعـــد والـــــوفـــــد 
املــرافــق لــه لــشــرح عــن مراحل 
مشروع  شهدها  الــتــي  العمل 
الشريفني  الــــحــــرمــــني  خـــــــادم 
العزيز  امللك عبدالله بن عبد 
القضاء  مــــــرفــــــق  لــــتــــطــــويــــر 
والجهات املرتبطة به، وآليات 
هندسة اإلجراءات في املحاكم 
واملؤشرات  الــعــدل،  وكــتــابــات 
ونسبها  للقضايا  التفاعلية 
الدوائر  لــجــمــيــع  الــكــتــرونــيــا 
الشرعية، واطلع على تجربة 
بعد،  القضائي عن  التفتيش 
عبر  الـــــفـــــوريـــــة  والــــتــــرجــــمــــة 
العدلية،  االلكترونية  الشبكة 
والــــجــــوانــــب الـــتـــدريـــبـــيـــة في 
الوزارة، كما اطلع على أعمال 
وغرفة  املــــعــــلــــومــــات  مـــــركـــــز 

التحكم واملراقبة للمحاكم.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى أجــــــرى 
اتصاال  املــــؤســــســــة  مـــحـــافـــظ 
مــــــــرئــــــــيــــــــا عــــــــبــــــــر الـــــــــــدوائـــــــــــر 
الشبكية  الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــيـــــة 
االلــــكــــتــــرونــــيــــة مـــــع عــــــدد من 
رؤســــــــــــاء املــــــحــــــاكــــــم، وأبــــــــدى 
ســعــادتــه بـــاالطـــالع عـــن قرب 
عــلــى مـــا وصـــل إلــيــه مشروع 
الشريفني  الــــحــــرمــــني  خـــــــادم 
مرفق  لتطوير  عبدالله  امللك 
الــقــضــاء ومـــا تــم انـــجـــازه في 
هــــــذا املــــــشــــــروع، مـــشـــيـــدا بما 
وصـــــــــل إلــــــيــــــه املــــــــشــــــــروع في 
تسهيل االجــــراءات مــن خالل 
الدخول  فــروع وتسهيل  فتح 
عــــلــــى األنـــــظـــــمـــــة والـــــبـــــرامـــــج 
االلــكــتــرونــيــة عــن بــعــد والتي 
املواطن  فـــي خـــدمـــة  ســتــســهــم 
النجاز معاملته بأسرع وقت 

وأقل جهد.
القطاعات  الخراشي  ودعا 
الـــحـــكـــومـــيـــة لـــالســـتـــفـــادة من 
الرائدة  الــعــدل  وزارة  تجربة 
في هذا املجال، مقدما شكره 
لوزير العدل وكافة منسوبي 
اهتمامهم  عــــلــــى  الـــــــــــــــوزارة 

بتطوير العمل القضائي.

د. محمد العيسى ومحمد الخراشي لدى توقيع اتفاقية تبادل البيانات أمس. (عكاظ)

تعديل فترتي 
ترقية ا�داريين 
في رئاسة الهيئة
خالد الجابري (المدينة 

المنورة)

الخدمة  وزارة  وافــــقــــت 
املـــــــدنـــــــيـــــــة عــــــلــــــى تــــعــــديــــل 
فـــتـــرتـــي تـــرقـــيـــة اإلداريـــــــــني 
فــي الــرئــاســة الــعــامــة لهيئة 
األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر. جاء ذلك في خطاب 
الــرئــاســة مــن مدير  تسلمته 
عــــام شـــــؤون الــتــرقــيــات في 

الخدمة املدنية.
وأوضــــــــــحــــــــــت مــــــصــــــادر 
«عـــــكـــــاظ» فــــي الــــرئــــاســــة أن 
بأن تصبح  التعديل قضى 
للمؤهلني  األولــــــى  الـــفـــتـــرة 
للترقية من ١٤٣٥/٥/٣٠هـ 
بــــدال مـــن ١٤٣٥/٤/٣٠هـــــــــــ، 
والفترة الثانية من ١١/٣٠ 
بــدال مــن ١٤٣٥/١٠/٣٠هـــــــ، 
وأشـــــــارت املــــصــــادر إلــــى أن 
الـــرئـــاســـة عــمــمــت ذلــــك على 

كافة فروعها.
الخدمة  موافقة  أن  يذكر 
فترتي  تغيير  على  املدنية 
على  بناء  جــاءت  الترقيات 
مــــن موظفي  عـــــدد  مـــطـــالـــب 
الـــــهـــــيـــــئـــــة ورغـــــبـــــتـــــهـــــم في 
الترقيات  إجـــراءات  تسهيل 

ملن يستحقها.

عزام
خط الشكل المضلع


