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مع شيخ اإلخوان واإلصالح وقوانين العمل
Û Ûفكرت في أن أضع لهذا المقال عنوان “كدت أن

اإلخــوان المســلمين ،ولكنني أصبــت بنوع من

وقادة انقالب يوليو .1952

تجنبًــا لمــا قــد أتعــرض لــه مــن تهجــم وتهكــم

أسمع الشيخ عيسى وهو يطرحه ويستعرضه

بداية الستينات كناشط سياسي إخواني بارز،

أصبــح إخوانيً ا” ،لكنني عدلت عن هذه الفكرة

خصوصا من جانب من يعرفني.
ً
وتندر،

Û Ûولنبــدأ مــن البداية ،فمــع فارق الســن والمكانة
والمقــام نمَ ــت عالقــة وثيقة بينــي وبين رجل
األعمال المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن محمد
بــن عبــدهللا آل خليفــة ،ذلــك اإلنســان المفعــم

والمفرط في الطيبة والتواضع ودماثة الخلق،
بعــد أن أسســنا معً ــا فــي بدايــة الثمانينات من

القرن الماضي “شــركة دلمون الخليج لإلنشــاء

والمقــاوالت” بالتعــاون والشــراكة مــع شــركة
مقــاوالت هنديــة كبــرى وأحــد رجــال األعمال

فــي البحرين ،ومن خالل هذه العالقة تعرفت

على شقيقه المرحوم الشيخ عيسى بن محمد
آل خليفة ،الذي كان في ذلك الوقت قد أنهى،
منــذ فتــرة ،مهمتــه كوزيــر للعمــل والشــؤون
االجتماعيــة التــي دامــت مــن  1975حتــى

 ،1980وقــد جمعتنــي بــه بعــد ذلــك الكثير من
اللقــاءات ،وحضــرت لــه العديــد مــن النــدوات

والمحاضرات.

التعاطــف والتفهــم لذلــك الفكــر ،عندمــا كنــت

أيضا بمواقفه اإلنســانية
ً
Û Ûوقــد ُعرف المرحــوم

ولذلــك لــم تخلق عودته أي تحد أو إشــكال أو

التأميــن االجتماعــي رقــم  24لســنة ،”1976

والمؤسســي ،وإمكاناتــه وقدراتــه المتعــددة،

النظــام ،فالخطــوط والحــدود كانــت واضحة،

ويتحــدث عنــه بأســلوب شــائق مقنــع واضــح

سلس رصين متزن.

والوطنيــة

الداعمــة

للعمــل

الدســتوري

وشــكلت شــخصيته ظاهــرة فريدة مــن نوعها
جمعــت بيــن مواقــف وخصــال وخصائــص

متنوعــة ومتناقضــة أحيانًــا ،فقــد كان بالــغ

الــوالء لوطنــه ونظامــه السياســي ،وينحــدر

من قمة هرم األســرة الحاكمــة المعتزة بتراثها
وجذورهــا ،والمتمســكة بقيــم وأنظمــة الحكم

الملكيــة المدنية ،في الوقــت الذي أصبح فيه،

كمــا ذكرنــا إخوانيً ــا معتنقً ــا لعقيــدة اإلخــوان

المســلمين المرتكــزة علــى قاعدة أن “اإلســام

دين ودولة ،ومصحف وســيف” ال ينفك واحد
مــن هذين عن اآلخر ،ومبنية على الدعوة إلى

مناوئــة ومنازعة والة األمر واألنظمة الحاكمة

واإلطاحة بها بالقوة والعنف ،إن اقتضى األمر

من غير تعصب أو تشنج ،وكان واثقا منفتحا،

“ال مندوحــة للمســلمين أو أعضــاء الحــزب

ومتحليً ا بفكر وسطي معتدل متسامح ،مؤمنا
بقيــم القبــول باآلخــر واالختــاف والعيــش

المشــترك ،مقتنعً ــا بضــرورة احتــرام مختلــف

وحريصــا
ً
االجتهــادات المذهبيــة والفكريــة،
وســاعيً ا لدعــم وتوطيــد اللحمــة والوحــدة

الوطنية بين مختلف أطياف المجتمع.

Û Ûكان رحمه هللا ،كما هو معروف ،إخوانيً ا ،وقد
كنت وقتها وربما ما أزال ،أجهل فكر وفلســفة

ســيد قطــب فــي “ظــال القــرآن” (:)1451/3

اإلســامي عن الشــروع فــي مهمتهــم بإحداث

االنقــاب المنشــود والســعي وراء تغييــر نظم
الحكم في بالدهم”.

كأداة ووســيلة إلحــداث التغييــر واإلصــاح؛
تعقيد ال بالنســبة إليه وال بالنســبة للســلطة أو

وكانــت المعادلــة مبنيــة على االنتمــاء والوالء
مــن جهــة والتقديــر واالحتضــان مــن الجهــة

األخرى.

Û Ûوفــور عودتــه باشــر الشــيخ عيســى واندمــج
بكل همة وإخالص في أداء المهام والوظائف
الحكومية التي أسندت إليه ،وتدرج على سلم
المســؤولية والخدمــة الوطنيــة إلــى أن تقلــد

منصب وزير العمل والشــؤون االجتماعية في
العــام 1975؛ عندهــا بــرزت وتألقــت إمكاناتــه

العلميــة وكفاءاتــه اإلداريــة والتنظيميــة
والعمليــة وخبراتــه التشــريعية والقانونيــة،
فــكان خــال توليــه تلــك المســؤولية وراء

إصــدار ثالثــة قوانيــن أساســية أصبحــت منذ

ذلــك التاريخ القاعدة التــي بنيت عليها عملية

تنظيــم ســوق العمــل وإدارة العالقــة العماليــة

بين أطراف اإلنتاج وحفظ وضمان حقوقهم.

Û Ûلقــد كانت البحرين ســباقة في إصــدار “قانون
العمــل البحرينــي لعــام  ”1957كأول قانــون
مــن نوعه يصــدر في منطقــة الخليــج العربي،

Û Ûوقــد تعــرف المرحــوم علــى حركــة اإلخــوان

والــذي نظــم عالقة العمــل في القطــاع األهلي

بمبادئهــم ،التــي ســاهمت فــي تكويــن وعيــه

القطــاع األهلــي البحريني رقم  23لعام ”1976

المســلمين وانخــرط فــي صفوفهــم وتأثــر

السياســي والفكري عندما كان طالبًا في مصر

خالل خمسينات وستينات القرن الماضي ،كما

شهد احتدام الصراع والمواجهة بين اإلخوان

لمدة  35سنة .ثم استبدل بـ “قانون العمل في

في الفترة التي كان الشــيخ عيســى بن محمد

وزيرً ا للعمل والشــؤون االجتماعية ،وظل هذا
القانــون ســاريً ا لمــدة  33عامً ــا ،إلــى أن ُعــدل

البحرين ...استجابة فعالة لجائحة عالمية
ّ
التفش ــي المتس ــارع لجائحة فيروس
باغت

الوطني للتصـ ـ ّدي لفيروس “كورونا” ،بمركز

ّ
توحدنا في وجه الشدائد.

المجتم ــع الدولي عل ــى حين غـ ـرّة .وأخذنا

المستويات ،وبحلول  13فبراير كان جاهزا

بالجائح ــة ف ــي المملك ــة ،وه ــو أم ــر مؤل ــم

“كورون ــا” المس ــتجد (كوفي ــد )-19غالبي ــة

نتابع عن كثب أخبار الفيروس ،وهو ينتقل

من مكان آلخر من آسيا إلى أوروبا ،ثم إلى
منطقتن ــا .ورغ ــم أن مملك ــة البحري ــن دولة

صغيرة المس ــاحة ،فإن المملكة هي سادس
عالمي ــا من حي ــث الكثافة الس ــكانية،
دول ــة
ً

وكان هناك خش ــية أن ينتشر الوباء بسرعة
وبال هوادة.

إن الت ــزام مملكة البحرين بصحة وس ــامة
مواطنيه ــا ،يحت ــل أولوي ــة مطلق ــة ،فعل ــى

حي ــز التنفي ــذ،
الف ــور دخل ــت خط ــة العم ــل ّ
وب ــدءً ا م ــن  22يناي ــر الماض ــي ،أعلن ــت
وزارة الصح ــة أنه ــا س ــوف ت ّتب ــع تعليم ــات

عملي ــات ّ
موحد ،كام ــل التجهيزات ومتعدد

ولألس ــف ُس ـ ّ
وفيات محدودة متعلقة
ـجلت ّ

ويزاول عمله.

لق ــد عُ ق ــدت اجتماع ــات مكثف ــة للتنس ــيق

من أجل تعزيز مس ــتوى التع ــاون والتكافل
وضم ــان تطبي ــق تعليم ــات وزارة الصح ــة.
جلي ًا أن مفتاح النجاح س ــيكون العمل
وبدا ّ

لس ــمو ولي العه ــد ،أصبح ــت البحرين مثاال

بين المؤسس ــات الصحية العامة والخاصة،

ب ــروح الفريق ،ليس بي ــن الحكومة وقطاع
الشيخ عبدالله بن أحمد

كاف ــة ش ــرائح المجتم ــع .كان ذل ــك كفاح ــا
ً
ّ
مشاركة من الجميع.
يتطلب

تسجيل إصابات كثيرة .وبحلول  9مارس،

#فريق_البحرين ،الذي ق ــام بزيادة الوعي،

فحص في اليوم.

أصبحت المملك ــة يوم  19مارس أول دولة

وتنمي ــة الجه ــود الجماعي ــة الواقعي ــة

ّ
المنص ــات
والعملي ــة ،والتواص ــل عب ــر
ّ
تدف ــق
االجتماعي ــة ،وضم ــان اس ــتمرار

كم ــا ص ــدرت توجيه ــات ملكي ــة س ــامية،

لمنظمة الصحة العالمية ،والذي يعد إش ــادة

بكوفيد -19من المواطنين والمقيمين على

أم ــا عل ــى الصعي ــد االقتص ــادي ،فق ــد ت ــم

م ــن أجل التص ــدي للجائحة .فقد س ــاهمت

ميداني ــة ،ومضاعفة عدد األسـ ـرّة المتوفرة

وإنس ــتغرام ف ــي إنق ــاذ األرواح ،وس ــاعدت

ف ــي خض ــمّ ذل ــك ،كان س ــمو ول ــي العه ــد،

األخط ــار واالس ــتجابة له ــا ،كم ــا أب ــرزت

مع التط ــورات الجاري ــة ،وأصبحت زيارات
ً
ً
أسبوعيا،
حدثا
سموه لفريق العمل الوطني

التكلف ــة االقتصادي ــة الت ــي تس ــببت فيه ــا

وف ــي خط ــوة مهم ــة لمن ــع الفي ــروس م ــن

المالية واالقتصاد الوطني الش ــيخ س ــلمان

الخطط وتقييم اآلليات ،لمواجهة الجائحة.

وأخيـ ـرًا ،م ــن المه ــم أال ننس ــى أن مملك ــة

(فري ــق البحرين) ،الذي يُعد اندماجا سلس ــا

الحكوم ــة اإللكتروني ــة باللغ ــات الث ــاث:

بتوفير الفحص والعالج المجاني للمصابين

وبتوجي ــه كري ــم م ــن عاهل الب ــاد صاحب

المعلوم ــات الصحيح ــة ،كتدابي ــر مؤث ــرة

ح ــدٍ س ــواء ،وبتش ــييد ثالث ــة مستش ــفيات

ق ــام ولي العه ــد نائب القائ ــد األعلى النائب

رس ــائل وس ــم #فريق_البحرين على تويتر

في حال ازدادت األوضاع سوءً ا.

الن ــاس على تبدي ــد المخاوف ،واس ــتيعاب

حريصا على متابعة كافة األمور ،والتفاعل

الجالل ــة المل ــك حمد بن عيس ــى آل خليفة،

األول لرئي ــس مجل ــس ال ــوزراء صاح ــب
الس ــمو الملك ــي األمير س ــلمان ب ــن حمد آل

خليفة باإلشراف على إعداد واعتماد خطة

لمساعدة جميع المواطنين والمقيمين على
قدم المساواة.

قص ــص النج ــاح العدي ــدة الت ــي ش ــهدتها

البحري ــن .وف ــي ه ــذا الص ــدد ،يق ــول وزير

س ــاهم ف ــي رف ــع المعنوي ــات ،ومراجع ــة

وزارة الصح ــة ،باس ــتخدام أجهزة الفحص
ّ
المبك ــر في مطار المملك ــة ،ومنافذ الدخول
ّ
األخرى ،فق ــد تطلب األمر المبادرة والرؤية

ب ــن خليفة آل خليفة“ :إننا نفخر دوما بنهج

وس ــاهمت حمل ــة #كن_واعي ــا عب ــر بواب ــة

بين المشاريع الخاصة للكيانات الحكومية،
ـي ُق ُدم ــا ف ــي تحقيق رؤي ــة موجودة
للمض ـ ّ

العربي ــة واإلنجليزية والهندي ــة ،في تعميم

واض ــح ح ــول طبيعة انتش ــار الفيروس ،أو

االقتصاد ،والدفع باألمور إلى األمام”.

الوصول إلى المملكةّ ،
وجه سمو ولي العهد،

بعي ــدة الم ــدى ،حيث ل ــم يكن هناك مؤش ــر
حجم الضرر الذي يسـ ـ ّببه؛ لذا أصبح ش ــعار

العمل عدم ترك أي شيء للصدفة .وبالفعل

نصائ ــح منظم ــة الصح ــة العالمي ــة ،ونش ــر

ألكث ــر م ــن  20عام ــا ف ــي مج ــال تنوي ــع

المس ــتجدات المهمة ،وعمل ــت بالتوازي مع

في يوم  24فبرايرّ ،
سجلت مملكة البحرين

واستالم الرسائل.

م ــن إي ــران .وبذل ــك تحول ــت خط ــة العم ــل

على مدى  24س ــاعة بسبع لغات ،مع وجود

وكش ــف واحتواء الفيروس .كما تم تفعيل

االستفس ــارات ،وتقييم أع ــراض المتصلين

األش ــخاص العائدي ــن من إي ــران على مدى

المواصالت للمرض ــى إلى المرافق الصحية

مراك ــز الع ــزل والع ــاج لمئ ــات األش ــخاص

الجوال ــة؛ إلبق ــاء الجمه ــور عل ــى إط ــاع

م ــن وإلى إيران ،وإغالق كافة المؤسس ــات

خالطوا حاالت إيجابية من المصابين.

وكإج ـ ٍ
ـراء مس ــاند ت ــم إط ــاق الفح ــص

 30أل ــف طلب ،بما يبرهن على تمتع ش ــعب

وجهات شهدت
الذاتي إلزاميا للقادمين من
ٍ

وإن كان ــت هذه األزمة ق ــد أكدت أمرا ،فهو

وس ــم #فريق_البحري ــن؛ لضم ــان إيص ــال

التجريبية الموحدة للقاح كوفيد ،-19التابع

دولية بجهود البحرين في هذا المضمار.

تخصي ــص حزمة إنع ــاش اقتص ــادي بمبلغ

 4.3ملي ــارات دين ــار بحرين ــي ( 11.4ملي ــار

دوالر أمريك ــي) للمواطنين واألعمال ،تمثل
 % 30من إجمالي الناتج المحلي للبحرين،

وإتخاذ إجراءات أخ ــرى لدعم المواطنين.
وهذا التزام ضخ ــم للتخفيف من تداعيات

الجائحة.

نهج الش ــفافية في التص ــدي لها ،فضال عن

البروتوك ــول الطب ــي ،والب ــدء ف ــي فح ــص

ع ــن بعد ،وإذا دع ــت الحاجة يجري ترتيب

األيام الثالثين الس ــابقة .ورافق ذلك توفير

المناس ــبة .وهن ــاك أيض ــا تطبي ــق للهوات ــف

م ــع س ــير العم ــل ف ــي المرحل ــة األول ــى –

الذي ــن خضعوا للفح ــص ،وإيقاف الرحالت

ودراي ــة بالتط ــورات ،ويحذره ــم ف ــي حال

التالي ــة ،كما ف ــي أي حالة طوارئ وش ــيكة،

التعليمي ــة ،مع تأجيل كل الفعاليات العامة.

ونج ــح برنام ــج المتطوعي ــن في تس ــجيل

المتنقل بتاري ــخ  29فبراير ،وأصبح الحجر

ـال من الوع ــي والتفاعل،
البحري ــن
ٍ
بقدر ع ـ ٍ

أصل  7818حالة مسجلة ،خارج الصين.

الوقاي ــة واالس ــتعداد – كان ــت الخط ــوة
ه ــي إعداد ق ــوة عم ــل متخصص ــة ،لغرض
االس ــتجابة الس ــريعة والفعّ ال ــة للوض ــع
المتطوّ ر .فكان اإلعالن عن تش ــكيل الفريق

الحكومــي ،وفي العام  1980قرر الرضوخ إلى
نزعتــه للعمــل الخــاص كحــال شــقيقه الشــيخ
عبدالرحمن ،وإلى حنينه وحبه للقانون ومهنة
خاصــا بــه للمحامــاة
ً
المحامــاة؛ ففتــح مكتبًــا
واالستشــارات القانونيــة الــذي أصبح من أكبر
وأشهر المكاتب في البحرين.
Û Ûويعتبــر الشــيخ عيســى األب الروحي لجمعية
اإلصــاح ،التــي أصبحــت أولــى الجمعيــات

اإلســامية في البحرين ،وإلى أن وافاه األجل
وحارســا
ً
مؤسســا
ً
مترئســا لهــا،
ً
المحتــوم ظــل
ومحافظا على تراث الفكر الوسطي المستنير
ً
الذي بقيت الجمعية متمســكة به رغم انتمائها
إلى تيار اإلخوان المسلمين.
Û Ûوقــد اســتخار البــاري عــز وجــل عبــده الصالح
المرحوم الشيخ عيسى في يوم  13أغسطس

 ،2015مختتمً ا ســيرة عطــرة حافلة بالمواقف
المشــرفة واإلنجــازات البــارزة ،رحمــه هللا
وأسكنه فسيح جناته.

بحث آلية لتوحيد العمل
بمكاتب حماية األسرة

المنامة  -وزارة الداخلية

عقـــدت اللجنـــة الدائمـــة لتكافـــؤ

حسن الحسن.

الوكيـــل المســـاعد للتخطيـــط

مســـتجدات العمل ،ومـــا توصلت

الفرص بـــوزارة الداخلية برئاســـة
والتنظيـــم العميـــد محمد عبدهللا
الحـــرم اجتماعـــا (عـــن بُعـــد) عبـــر

تقنيـــة االتصال المرئي بمشـــاركة

آمـــر األكاديمية الملكية للشـــرطة
رئيس لجنة دراســـة الوضع القائم
بمكاتـــب حمايـــة األســـرة والطفل

بالمديريـــات األمنيـــة العميد فواز

وخالل االجتماع ،جرى استعراض
إليه الدراسة المقارنة بين مكاتب
حماية األسرة بالمديريات األمنية
فـــي إطـــار العمـــل علـــى توحيـــد

السياسات المتبعة لمنهجية عمل
هـــذه المكاتـــب ومعاييـــر األداء
واالختصـــاص وأوجـــه الدعـــم

والرعاية.

ً
مسعفا يخضعون لدورة
30
عن اإلجراءات ضد “كورونا”

بالتعام ــل م ــع الجائح ــة ،والمحافظ ــة على

لتب ّن ــي كال األمري ــن؛ المزي ــد م ــن الوقاي ــة،

العال ــم ،وكان ــت  82حال ــة قائم ــة فقط ،من

لعطــاء الشــيخ عيســى وإنجازاتــه فــي العمــل

م ــن خ ــال مش ــاركة تجربته ــا ودرايته ــا

أطب ــاء عل ــى م ــدار الس ــاعة؛ لإلجاب ــة ع ــن

أودت الجائح ــة بحي ــاة  170ش ــخصا حول

Û Ûلقــد كان إصــدار تلك القوانيــن بمثابة التتويج

أن تقدم مس ــاهمات ملهمة في هذا الش ــأن،

والمؤك ــد أنن ــا س ــوف نس ــتمر ف ــي مملك ــة

الفترة لم تش ــهد المملكة أ ّي ــة إصابات فيما

اندماجها في سوق العمل.

الثقافات واألجن ــاس ،والمملكة قادرة على

أولى الحاالت المصابة ،وكان أحد العائدين

فحوص ــات واس ــعة النط ــاق .وخ ــال تل ــك

التدريــب لتنميــة القــوى العاملــة وتســهيل

المجتم ــع الدول ــي ،حي ــث تحتض ــن كل

وت ــم تخصي ــص خ ــط س ــاخن لالتص ــاالت

وتعزيز القدرات الوطنية المطلوبة؛ إلجراء

بمجلــس الــوزراء تأكيــدً ا على القناعــة بأهمية

البحري ــن ه ــي ص ــورة مصغ ــرة ج ــدا م ــن

فت ــح خط ــوط االتص ــال لمش ــاركة بياناتها

أق ــرت وزارة الصح ــة تدابي ــر احترازي ــة،

 ،1975الذي ألحق هذا المجلس بشــكل مباشر

في مواجهة الجائحة ،واحتواء تداعياتها.

وإجم ــاال ،فق ــد أنق ــذت االس ــتجابة المرن ــة
ّ
المبك ــرة ،مملك ــة البحري ــن م ــن س ــيناريو
ً
ونتيجة لذلك،
مرعب ش ــهدته دول أخ ــرى،

جي ــدا ف ــي وس ــم
وانعك ــس عم ــل الفري ــق ّ

مطار البحرين الدولي.

األعلــى للتدريــب المهنــي” قــد صــدر في ســنة

إذ بفض ــل المب ــادرة الس ــريعة واالحترافي ــة

كان بمق ــدور الجه ــات المعنية إجراء 3500

الوبائ ــي ،واتخ ــاذ التدابير االس ــتباقية في

وكان القانــون رقــم “ 20بإنشــاء المجلــس

وال يوج ــد مالذ آمن تماما عنها .لكن الوضع
مس ــتقر في ظل تدابي ــر احترازية محكمة،

الرعاي ــة الصحي ــة فحس ــب ،وإنم ــا من قبل

العمــل والشــؤون االجتماعيــة صــدر “قانــون

يذكرن ــا بأن هذه الجائحة ال تفرّق بين أحد،

عربية تنض ــم لبرنامج اختب ــارات التضامن

منظم ــة الصحة العالمية ،في تطبيق الرصد

رقم  36لسنة .”2012

إال أنــه لم يكن يؤمن باســتعمال القوة والعنف

Û Ûوقد وجدته ورأيته ،رحمه هللا ،شديد التمسك

ومتصالحــا مــع تجليــات الحداثــة والتطــور،
ً

 2012باســم “قانــون العمل في القطاع األهلي
Û Ûوعندمــا كان الشــيخ عيســى علــى رأس وزارة

ذلــك ،واالســتيالء على الســلطة ،كمــا أكد ذلك

وااللتزام بروح وقيم الدين اإلسالمي الحنيف

Û Ûولما انتهت فترة دراسته عاد إلى البحرين في

وطور وصدر في شكل قانون جديد في العام
ُ

وخبراتها ،وضمان التدفق الحر للمعلومات.
البحري ــن بت ــرك األث ــر ف ــي معرك ــة إنق ــاذ

األرواح ،ودحر جائحة كوفيد.-19

المنامة  -وزارة الداخلية

شـــارك  30مـــن منتســـبي مركـــز

اإلســـعاف الوطنـــي مـــن ضباط
وضبـــاط

صـــف

ومدنييـــن

فـــي دورة تخصصيـــة تتعلـــق

باإلجـــراءات المعمـــول بهـــا.

وأكـــد مديـــر إدارة العمليـــات بمركز

بقلم :الشيخ عبدهللا بن أحمد

اإلســـعاف الوطنـــي أن هذه الدورة،

رئيس مجلس األمناء

تـــم خاللهـــا مراعـــاة اإلجـــراءات

مرك ــز البحري ــن للدراس ــات اإلس ــتراتيجية

والدولية والطاقة (دراسات)

نش ــر المق ــال ف ــي مجل ــة (عالمن ــا) الدولي ــة

الصادرة في بروكسل

عقـــدت فـــي ظـــروف اســـتثنائية

االحترازيـــة ،ومنهـــا تطبيق التباعد
االجتماعـــي وأخـــذ االحتياطـــات

الالزمة التي تكفل ســـامة الجميع،

منوهـــا إلـــى تقســـيم المشـــاركين
إلـــى مجموعـــات وعقد الـــدورة في

أوقات مختلفة لكل مجموعة.

وأضـــاف أن تنظيـــم مثـــل هـــذه
الـــدورات ،يهـــدف إلـــى رفـــع كفاءة

وقـــدرات العامليـــن بالمركـــز وفـــق

أعلـــى معاييـــر االنضبـــاط والكفاءة
فـــي األداء وتحقيـــق االســـتجابة

الســـريعة لحاالت الطوارئ الطبية،
كمـــا تأتـــي في إطـــار جهـــود المركز
لالرتقـــاء

والمسعفين.

بخدمـــات

اإلســـعاف

