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حــول اإلهمــال والتقصيــر واألخطــاء الطبيــة

عبدالنبي الشعلة

Û Ûأمــر إيجابــي يثلــج الصــدر ويدعــو للفخــر واالعتــزاز أن

ومتيقنيــن قبــل توجيــه مثــل هــذه التهم التي تــؤدي في

بأحدث األنظمة واألجهزة والمعدات.

الخبر الذي نشر في اآلونة األخيرة عن السيدة البحرينية

وهــذا مــا يفــرض الحاجــة إلــى تعزيــز الوعــي المجتمعــي

فعــل ،فإن الحاجة أصبحت ملحة إلعادة النظر ومراجعة

كل األحوال إلى اإلساءة إلى سمعة الطبيب أو تدميرها،

تتفاعــل مختلــف مكونــات ومنابر المجتمــع البحريني مع

Û Ûوعلــى ضــوء مثــل هــذه الحــوادث ومــا تفــرزه مــن ردود

خطــأ طبــي ويعــوّ ض المريــض وعائلته في حــال حدوث

القوانيــن أو القانــون الســاري والنافذ والمتعلــق بالحماية

ودون إخالء طرفه من المسؤوليات الجنائية ،بل تشديد

بحقــوق ومســؤوليات المريــض والطبيــب والمؤسســة

التــي تعرضــت ،لألســف الشــديد ،إلى مضاعفــات خطيرة

أيضــا
الطبيــة التــي توفــر الخدمــات العالجيــة ،والحاجــة ً

قــد تــودي بحياتها بعــد أن أجريت لها عملية جراحية في

الصحيــة فــي البالد؛ بهدف تطويــره واالرتقاء به لمواكبة

وبشــكل خــاص إلــى ترســيخ اإليمــان والثقــة بالطبيــب

مجمــع الســلمانية الطبــي ،مما دعــا أهلها وذويهــا إلى لوم

المســتجدات ولالســتفادة مــن تجاربنــا الســابقة ومــن

البحريني أو الوافد ،فالطبيب هو رمز من رموز التضحية

األطباء والمعنيين بالمجمع واتهامهم باإلهمال والتقصير

التجــارب الناجحــة فــي الــدول المتطــورة ولكــي يعالــج

والتفاني والعطاء ،ويجب أن يتمتع بكل صنوف التقدير

والخطــأ الطبي؛ فاشــتعلت نتيجة لذلك وســائل التواصل

الكثيــر مــن القضايــا الجوهريــة التــي مــن شــأنها توفيــر

واالحتــرام وأن توفــر لــه الظــروف المالئمــة التــي تمكنه

االجتماعــي لترمي بســهامها وتقذف بحممها المســؤولين

مــن أداء واجبــه إلــى جانــب الحمايــة الالزمــة والحصانة

بــوزارة الصحــة قبــل إجــراء أي تحقيق للحــادث ،ناهيك

بالمطالبة باستجواب وزيرة الصحة.

تــودي بحيــاة الكثيــر مــن المرضــى ،وتســبب إعاقــات

جســيمة آلخريــن ،إال أن نســبتها في البحريــن ولله الحمد

هــي أقل بكثير من النســبة العالمية المرصــودة والمؤكدة

مــع حقــوق ومســؤوليات المريــض والطبيب والمؤسســة
العدالــة لضحايــا اإلهمــال والتقصيــر واألخطــاء الطبيــة،

ويقلّــل مــن تلــك األخطــاء ،ممــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى

إحداث نقلة نوعية في الخدمة الطبية.

يقــع مــن جانبــه أثنــاء أداء واجبه ،بحيث ال يمــر أي خطأ

التوضيــح منســجمً ا ومتوافقً ــا مــع المقاييــس والمعاييــر
الدولية ،إلى جانب إعداد سجل لتوثيق األخطاء الطبية؛
بهــدف ضمان عدم تكرارها ،وتأســيس صندوق لتعويض

المتضرريــن وضحايا األخطــاء الطبية ،أو توفير باقة من

بلورة منظومة من الوسائل واآلليات التي تتيح التصدي

أو تقصير دون محاســبة وعقاب بعد أن يخضع للتحقيق

والتعامــل مــع مثل هذه الحــاالت؛ بهدف حمايــة المريض

والتمحيــص من جانب جهة متخصصة محايدة وبعد أن

وتقليــص إمكانيــات حــدوث التقصيــر والخطأ ومســاءلة

يصدر في شأنه حكم قضائي قاطع.

ومحاسبة ومعاقبة مرتكب أي منها في حال ثبوت ذلك.

Û Ûوهذه ليست المرة األولى التي يتعرض فيها أحد المرضى

Û Ûإن األجهزة المعنية في الدولة مدعوة ،وفي أســرع وقت

يجــب التأكيــد عليه هو أن الجميــع يتعاطف مع المريضة

والقوانيــن التــي تعزز منظومة الحمايــة الصحية وتحكم

لمثل هذه الحوادث في مجتمعنا ولن تكون األخيرة ،وما

التغطيات التأمينية.

ويشــمل ذلك إعداد مالحق ولوائح إلنفاذ القانون بما في
ذلــك وضــع األنظمة والضوابط المســماة بـ “البروتوكوالت

الطبية” التي تتفق مع معايير المنظومة الصحية الدولية
والتــي تُ فــرض علــى األطبــاء والمستشــفيات ومقدمــي
الخدمــة الطبيــة االلتــزام بهــا ويتــم علــى أساســها تقديم

والتريث لحين إجراء التحقيقات وظهور نتائجها.

الخدمــة الطبيــة للمريــض ومعرفــة حدوث الخطــأ الطبي

متواضعــة مــن تأهيل كوادر وأطقــم وطنية طبية مؤهلة

Û Ûإن الكثيــر مــن أوجــه اإلهمــال والتقصيــر والخطــأ الطبي
بالغرامــة والحبــس؛ لذلــك يجــب أن نكــون حذريــن

إلــى جانــب توفيــر مستشــفيات ومرافــق طبيــة مجهــزة

ومجــاالت الطــب وتحظــى بتقديرنــا واعتزازنــا وفخرنــا،

تقــع ضمــن تصنيــف الجرائــم التي يعاقــب عليهــا القانون

تحميل الطبيب المسؤولية إال بعد التأكد من توفر البيئة
والظروف المواتية ،وباإلضافة إلى تحديد ساعات العمل
ينبغــي النظــر فــي تخفيــف ضغــط العمــل بتحديــد عــدد
الحــاالت التــي يقــوم الطبيــب بمعالجتهــا؛ تجنبًــا لإلرهاق

الذي يسبب اإلرباك ويزيد من احتمال وقوع الخطأ.

واضحــة للتحقيــق في الخطأ وأيضا آليــة للتعويض عنه،

أن ينــص القانــون ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،على وضــع آلية

وذلــك بعــد أن نجحنــا وفــي وقــت قياســي وبإمكانيــات

ماهــرة متميــزة ومتخصصــة فــي مختلــف علــوم وأفــرع

يبــق ســوى زيــادة االهتمــام
َ
للمواطنيــن والمقيميــن ،ولــم

والمتابعــة ،أو غياب منظومة اإلجراءات الطبية المعمول

حقــوق ومســؤوليات المريــض والطبيــب فــي آن واحــد،

واالستعجال في االستنتاج وإطالق االتهامات واألحكام

أكمــل وجــه ،كما تــم فتح المجــال للمستشــفيات الخاصة

Û Ûوللوقاية من الخطأ الطبي ،وضمان التطبيق العملي يجب

الممارســات الطبيــة بحيــث تحقــق التــوازن العــادل بيــن

يحتــم فــي مثل هذه الحــاالت عدم االستســام لعواطفنا

يتمكــن الطبيــب مــن أداء واجبــه وإنجــاز مهامــه علــى

Û Ûوالبــد مــن اإلشــارة هنا إلــى أن الخطأ قد يكــون ناتج عن

ممكــن إلى مراجعة وتطوير شــبكة األنظمــة واإلجراءات

وأهلهــا ويقدر كل التقدير مرارة معاناتهم ،إال أن الواجب

وتزويدهــا بأحــدث األنظمــة واألجهــزة والمعــدات؛ لكــي

والخطــأ الطبــي والمضاعفــات الطبيــة بحيــث يأتــي ذلك

Û Ûوقــد توصلــت التجــارب اإلنســانية فــي هــذا الشــأن إلــى

يعمــل فيــه عــن أي خطــأ يرتكبه أو أي تقاعــس أو تقصير

الدولــة قامت مشــكورة بتوفير أحــدث المرافق العالجية

بتحسين ظروف وبيئة العمل بالنسبة للطبيب ،فال يجوز

ضــرورة توضيــح الفــرق بين مفاهيــم اإلهمــال والتقصير

يحاسب عليه.

المرفــق ،وعــدم التغاضــي والتهــاون مع أي طــرف أو فرد

ظــروف وبيئــة العمــل بالنســبة للطبيــب ،وكمــا ذكرنا ،فإن

Û Ûوالشــك أن المســؤولين عــن القطــاع الصحــي يدركــون

أو منــزه مــن الغفلــة والســهو والخطــأ والــذي يجــب أن

يفرض استمرار اليقظة وضرورة متابعة ورصد أداء هذا

محددة بحجم الخطأ الذي ارتكبه الطبيب ،وغيرها.

لتدخــل فــي ســباق لتوفير الخدمــات الصحيــة المتطورة

التي تتراوح بين  5و ،% 10فليس هناك إنســان معصوم

ولهــا جوانــب إنســانية وأخالقيــة ومهنيــة وقانونيــة ،مما

العــادي ،فهــو خطــأ مدنــي ويتــم التعويــض عنــه مدنيــا

مســتبعدة ،بــل إنهــا قابلة للتكــرار ،وهي تحــدث دائمً ا في

بمشــاعر أهلهــا وذويهــا ،أو الدفاع عن المســؤولين بوزارة

األهميــة والخطــورة ،وتتعلــق بصحــة النــاس وحياتهــم،

الحــاالت الجزائيــة في األخطاء الطبية .أما الخطأ الطبي

الطبيــة ،وأن يوفــر الحمايــة للطبيــب ،إلــى جانــب توفيــر

إن وجدت في القوانين السارية وإلى تنظيم العالقة بين

الــدول تقدمً ــا ،حيــث تحــدث فيها أخطــاء طبيــة مروعة

القائميــن علــى المرفــق الصحــي فــي البالد هي فــي غاية

الطبيــة” ،ولذلــك يجب أن ينص القانون بكل وضوح على

Û Ûإن إمكانيــة وقــوع الخطــأ أو اإلهمــال أو التقصيــر واردة

أعــرق المؤسســات الصحيــة والمستشــفيات وفــي أكثــر

طبي راحت هي ضحيته ،فالمسؤولية الملقاة على عاتق

خروج عن قواعد العمل الطبي المهني ،أو “البروتوكوالت

مقدمــي الخدمــة الطبيــة والمســتفيدين منهــا ،ويتعاطى

Û Ûليــس فــي هــذه المقدمــة أي رائحــة لمحاولــة تهويــن مــا

الصحة ،أو نفي الحتمال وقوع إهمال أو تقصير أو خطأ

الطبــي ال يكــون جنائيــا إال إذا كان خطــ ًأ جســيما وفيــه

Û Ûولتحقيــق مزيــد من اإلنصاف ،فإن ثمة ضرورة لتحســين

فــي حقــل الخدمــات الطبيــة وليســت غريبة أو شــاذة أو

حدث للسيدة المنكوبة العزيزة علينا جميعً ا ،أو االستهانة

بينهما.

القوانيــن الجنائيــة لتكــون رادعــة .والمعــروف أن الخطــأ

Û Ûإن المراجعــة المقترحة يجب أن تهدف إلى ســد الثغرات

ومهاراته التي قد يتعرض لها دون وجه حق.

المتلهفيــن إلــى اســتجواب أي وزيــر انتفضــوا وســارعوا

الحمايــة واالطمئنــان للمريــض والطبيــب ويعــزز الثقــة

ذلــك ،دون إعطــاء الطبيــب حصانــة كاملــة مبالــغ فيهــا

عــن طريــق الغرامــة أو التوقيف عــن مزاولــة المهنة لمدة

من اإلساءة والتشهير والتجريح والتشكيك في كفاءاته

عــن ظهــور نتائجــه ،كمــا أن أعضــاء مجلــس النــواب،

بتوفيــر غطــاء تأمينــي لألطباء يحميهم فــي حالة وقوع

من عدمه.

Û Ûوعلى المسؤولين ،بموجب قانون نافذ إلزام المستشفيات
والعيــادات والمؤسســات التــي تقــدم خدمــات صحيــة

دراسة حاالت الموت المفاجئ لبعض الرياضيين الشباب

أســباب إدارية أو نقص في األدوية أو الكوادر المســاندة
بها في المؤسسة أو عدم وضوحها.

Û Ûمــرة أخــرى نرجــو مــن هللا العلــي القديــر أن يمــن علــى
المريضــة العزيــزة بالصحــة والشــفاء العاجــل ،وأن يقــر
أعيــن أهلهــا وذويهــا بســامتها ،مقدرين اهتمــام ومتابعة

المســؤولين بــوزارة الصحــة بكافــة مســتوياتهم بهــذه
الحالــة ،ومتمنيــن لكافــة المعنييــن بالقطــاع الصحــي في

البالد التوفيق والسداد ،داعين هللا بأن يعينهم على أداء
مهامهم المقدسة على أحسن وجه وأكمله مع اإليمان بأن
الكمال لله وحده.

افتتاح “العالج بالتمارين” لذوي الهمم

وزيرة الصحة تترأس اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة غير السارية

المنامة  -وزارة الصحة

أشــادت وزيــرة الصحــة رئيــس اللجنــة

وتطرقــت وزيــرة الصحــة إلــى اإلنجــازات

الوطنيــة لمكافحــة األمــراض المزمنــة غير

التــي تحققت بفضل دعم القيادة الحكيمة

السارية فائقة الصالح بقرار رئيس الوزراء

وتوجيهاتهم السديدة التي أوصلت مملكة

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن

البحريــن إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة،

ســلمان آل خليفة بتشكيل اللجنة الوطنية

كان نتاجهــا تكريــم صاحب الســمو الملكي

وإعــادة تســميتها ،وتقدمــت بالنيابــة عــن

رئيــس الــوزراء مــن قبــل منظمــة الصحــة

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

عالميــا فــي
العالميــة واختيــاره قائــ ًدا
ً

جميــع األعضــاء بجزيــل الشــكر والتقديــر
إلــى ســموه علــى الثقــة الكريمــة والدعــم

مجــال الصحــة ،مشــيرة إلــى أن االختيــار

االجتماع األول للجنة الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة غير السارية

الــذي تحظــى بــه هــذه اللجنــة مــن ســموه

يؤكــد الــدور الريــادي لســموه فــي النهوض

لها من موظفي وزارة الصحة.

غير السارية.

ومن جميع المؤسســات الرســمية واألهلية

بالقطــاع الصحــي فــي مملكــة البحريــن

كما ناقشــت واألعضاء أبرز توصيات االجتماع

وأكــدت الصالــح أهميــة ودور اللجنــة الوطنيــة

الممثلة في اللجنة.

ســائله المولــى عــز وجــل أن يحفظ ســموه

الســابق والمتعلقــة بمشــروع المســح الصحــي

فــي مشــاركة المجلــس األعلــى للشــباب

وجاءت إشادة الوزيرة في االجتماع األول

وأن يمتعــه بموفــور الصحــة والعافية وأن

الوطنــي للعــام  ،2018والنتائــج األوليــة لــه،

والرياضــة ووزارة شــؤون الشــباب والرياضــة

للجنة الوطنية الذي ترأسته يوم  27يونيو

يســدد خطــاه لما فيــه خير وصــاح مملكة

والخطــة الوطنيــة للوقايــة من والســيطرة على

فــي دراســة حــاالت المــوت المفاجــئ لبعــض

 2019بحضور عدد من المســؤولين بوزارة

البحرين.واستعرضت الصالح قرارات تشكيل

األمراض غير السارية  2025 - 2019إلى جانب

الشــباب الممارســين للرياضة ،داعية لالستفادة

الصحــة وممثلــي الجهــات والمؤسســات

اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة غير

بحث مشروع الفحص المبكر لسرطان القولون

مــن مختلــف الدراســات الطبيــة المتخصصــة

الحكوميــة والجمعيــات مــن أعضــاء

الســارية ،واتفق على أن تكون الوكيل المساعد

فــي البحريــن الــذي يقــوم بتنفيــذه مستشــفى

فــي مجــال أمــراض القلــب والعمــل علــى زيادة

اللجنــة ،والــذي جــرى فيــه بحــث عــدد من

للصحــة العامــة مريــم الهاجــري نائ ًبــا لرئيــس
اللجنــة ،وتعييــن أميــن ســر واختصاصي إعالم

الملك حمد الجامعي بالتعاون مع وزارة الصحة

التوعيــة اإلعالميــة والمجتمعيــة ،بالتعــاون مع

واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة األمــراض المزمنــة

مختلف الجهات المختصة.

الموضوعــات والقضايــا الصحيــة المهمــة.

“التنمية السياسية” ُيدرب طلبة “المعسكر”
المنامة  -معهد البحرين للتنمية السياسية

فــي إطــار جهــود معهــد البحريــن
للتنميــة السياســية لنشــر وتنميــة
الوعــي السياســي ،وترســيخ ثقافــة
الديمقراطيــة الســليمة لجميــع فئــات
وتماشــيا
المجتمــع ومنهــا فئة الطلبة،
ً

مــع الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتماء
الوطنــي وترســيخ قيــم المواطنــة؛
يشــارك المعهــد فــي الفتــرة مــن 30
يونيــو

حتــى

 9يوليو  2019فــي

فعاليــات معســكر األكاديميــة الملكية
للشــرطة الصيفــي .ســيقدم المعهــد

للطلبــة المشــاركين فــي المعســكر
مــن فئتــي الذكــور واإلنــاث ،والتــي

تتــراوح أعمارهم بيــن  6إلى  18عام،

محاضرتيــن األولــى بعنــوان “مهارات

االتصــال السياســي” والثانيــة بعنوان
“القيــم الحقوقيــة” ،إضافة إلى عرض

عدد من األفالم التعليمية والوثائقية،
وتقديم مسابقات سياسية وقانونية؛
يســعى المعهــد مــن خاللهــا لتنميــة

مهــارات

المشــاركين

وتعريفهــم

بأنشــطة المعهد وأهدافــه فــي تطوير

المســيرة الديمقراطيــة بالمملكــة،
وتشــجيع الطلبــة علــى المشــاركة
بإيجابيــة فــي األنشــطة الهادفــة إلــى

تنميــة الوعــي السياســي وثقافــة

الديمقراطيــة ،مــن خــال تعريفهــم

بمبادئ ميثاق العمل الوطني ،وأسس

بالتمارين في مركز عبدهللا علي كانو

فــي تأهيــل ذوي اإلعاقة ،إذ يســتفيد

للتقييــم والتشــخيص بمجمع اإلعاقة

من البرنامج التأهيلي جميع منتسبي

الشــامل ،بحضــور عــدد مــن المعنيين

دور ومراكــز ذوي اإلعاقــة التابعــة

بالعــاج الطبــي فــي مستشــفى

لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة،

الســلمانية الطبــي .وتعــد وحــدة

والمســتفيدين مــن خدمــات الــوزارة

العــاج بالتماريــن الرياضيــة لتأهيــل

مــن فئــة ذوي اإلعاقــة .وأعربــت

األشــخاص ذوي اإلعاقــة األولــى

الشــيخة عائشــة بنت علــي آل خليفة

مــن نوعهــا علــى مســتوى المراكــز

عن شــكرها وتقديرها لســوق شهرزاد

العالجيــة الحكوميــة فــي مملكــة

الخيري لدعم الوحدة التأهيلية.

مؤسسات القطاع الطبي الخاص في فندق الدبلومات ،بمشاركة المستشفيات والعيادات
والشركات الطبية ولفيف من المهنيين الصحيين في البحرين ،بالتزامن مع مؤتمر البحرين
لالستثمار الصحي والسياحة العالجية  ،2019الذي افتتح برعاية رئيس المجلس األعلى
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة.
لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة مريــم
الجالهمــة خــال كلمتها االفتتاحيــة بأن هذا

على مســتقبل االســتثمار في القطاع الطبي،

الملتقــى يأتــي فــي إطــار تنفيــذ التوجيهــات

وبمــا يخــدم أهــداف التنميــة االقتصاديــة

والحكومــة

الشــاملة .وبحــث الملتقى الــدور المأمول من

سياســي ،محمــد الجهمــي رئيــس

فــي سياســة التواصــل المباشــر واألبــواب

القطــاع الطبــي الخــاص فــي تحقيــق أهداف

المفتوحــة ،وبمــا يتســق مــع نهــج الهيئــة في

وطموحــات الهيئــة فــي إطــار رؤيــة المملكــة

االنســان ،هيــا الكعبي رئيســة وحــدة

المعهــد ،وهــم مريــم اليامــي رئيــس

بنــت علــي آل خليفــة ،وحــدة العــاج

مواكبــة التطــورات العمليــة والعالمية

عقــدت الهيئــة الوطنيــة لتنظيم المهن والخدمــات الصحية الملتقى الحــواري المفتوح مع

وبرامجها التــي تزمع إنجازها ومدى تأثيرها

البرنامــج ســيقدمه عدد من منتســبي

والتنمية االجتماعية الشــيخة عائشة

الشــلل الدماغي ،وتسعى الوحدة إلى

المنامة  -الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

وصرحــت الرئيــس التنفيذي للهيئــة الوطنية

الحديــث لمملكــة البحريــن .يذكــر أن

والتأهيــل االجتماعــي بــوزارة العمــل

األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن فئــة

الجالهمة :أبوابنا مفتوحة لالستثمارات الطبية

هذا اللقاء فرصة لشــرح إســتراتيجية الهيئة

وأطــر ومبــادئ المشــروع اإلصالحــي

افتتحــت الوكيــل المســاعد للرعايــة

البحرين ،وتهــدف إلى تأهيل وتقوية

الملتقى الحواري بين هيئة المهن الصحية والقطاع الصحي الخاص

كبيــرًا فــي عدد المؤسســات الصحية؛ بســبب

مــن جانبها ،صرحت رئيســة اللجنــة المنظمة

مراجعــة التشــريعات المنظمــة لهــذا القطــاع،

لمؤتمــر

الصحــي

ومنهــا إنشــاء الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهن

والســياحة العالجيــة دانــة الريس بــأن اللقاء

القطاعيــن العــام والخــاص لخدمــة هــذه

األعلــى للصحــة وإطــاق الخطــة الوطنيــة

المســؤولين الحكومييــن فــي القطــاع الطبي

شــؤون الــوزارات والمجتمــع المدني،

التواصــل الدائــم مــع كافــة المســتفيدين مــن
ً
شــريكا فــي تحقيــق
خدماتهــا باعتبارهــم

 ،2030الراميــة لبنــاء شــراكات فاعلــة بيــن

والخدمــات الصحيــة وتأســيس المجلــس

يهــدف إلــى تعزيــز التواصــل المباشــر بيــن

التميز والجودة وإنجاح مبادرات التطوير.

األهــداف ،والبناء على المؤشــرات اإليجابية

الخــاص ،وتعزيــز مســاهمة القطــاع الطبــي

باحثين سياسيين في المعهد.

أن التواصل المســتدام يشــكل
وأشــارت إلــى ّ
ً
هدفا مهمً ا من إستراتيجيات الهيئة ،إذ يمثل

للسياحة العالجية”.

للصحــة وســريان العمــل بقانــون الضمــان
ً
فضل عن تقديم التسهيالت
الصحي الوطني،

والمســتثمرين والعامليــن بالقطــاع الطبــي

الالزمــة للمؤسســات والمهنييــن الصحييــن

وإيضــاح وجهــة نظــر القطــاع بشــأن مختلف

بالتوازي مع تعزيز الجودة والتنافسية”.

القضايا التي يمر بها.

قســم التدريــب والتأهيــل السياســي،

األســتاذ خالــد فيــاض مستشــار
وحــدة المنظمــات الدوليــة وحقــوق

دانــة بوهــزاع وعبــد الرحمــن ســليس

الدائمــة

للقيــادة

الرشــيدة

أن البحريــن شــهدت نمــوً ا
وأكــدت الجالهمــة ّ

البحريــن

لالســتثمار

