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المنامة - وزارة الداخلية

لتكافـــؤ  الدائمـــة  اللجنـــة  عقـــدت 
الفرص بـــوزارة الداخلية برئاســـة 
للتخطيـــط  المســـاعد  الوكيـــل 
والتنظيـــم العميـــد محمد عبدهللا 
الحـــرم  اجتماعـــا )عـــن ُبعـــد( عبـــر 
تقنيـــة االتصال المرئي بمشـــاركة  
آمـــر األكاديمية الملكية للشـــرطة 
رئيس لجنة دراســـة الوضع القائم 
بمكاتـــب حمايـــة األســـرة والطفل 
بالمديريـــات األمنيـــة العميد فواز 

حسن الحسن.
وخالل االجتماع، جرى استعراض 
مســـتجدات العمل، ومـــا توصلت 
إليه الدراسة المقارنة بين مكاتب 
حماية األسرة بالمديريات األمنية 
العمـــل علـــى توحيـــد  إطـــار  فـــي 
السياسات المتبعة لمنهجية عمل 
األداء  ومعاييـــر  المكاتـــب  هـــذه 
الدعـــم  وأوجـــه  واالختصـــاص 

والرعاية.

بحث آلية لتوحيد العمل 
بمكاتب حماية األسرة

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

أصبــح إخوانًيا”، لكنني عدلت عن هذه الفكرة 
تجنًبــا لمــا قــد أتعــرض لــه مــن تهجــم وتهكــم 

وتندر، خصوًصا من جانب من يعرفني.
Û  ولنبــدأ مــن البداية، فمــع فارق الســن والمكانة

والمقــام نَمــت 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 مًعــا فــي بدايــة الثمانينات من 
القرن الماضي “شــركة دلمون الخليج لإلنشــاء 
بالتعــاون والشــراكة مــع شــركة  والمقــاوالت” 
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، 
والشــؤون  للعمــل  كوزيــر  مهمتــه  فتــرة،  منــذ 
حتــى   1975 مــن  دامــت  التــي  االجتماعيــة 
1980، وقــد جمعتنــي بــه بعــد ذلــك الكثير من 
اللقــاءات، وحضــرت لــه العديــد مــن النــدوات 

والمحاضرات.
Û  وقد وجدته ورأيته، رحمه هللا، شديد التمسك

وااللتزام بروح وقيم الدين اإلسالمي الحنيف 
من غير تعصب أو تشنج، وكان واثقا منفتحا، 
والتطــور،  الحداثــة  تجليــات  مــع  ومتصالًحــا 
ومتحلًيا بفكر وسطي معتدل متسامح، مؤمنا 
والعيــش  واالختــالف  باآلخــر  القبــول  بقيــم 
المشــترك، مقتنًعــا بضــرورة احتــرام مختلــف 
وحريًصــا  والفكريــة،  المذهبيــة  االجتهــادات 
والوحــدة  اللحمــة  وتوطيــد  لدعــم  وســاعًيا 

الوطنية بين مختلف أطياف المجتمع.
Û  كان رحمه هللا، كما هو معروف، إخوانًيا، وقد

كنت وقتها وربما ما أزال، أجهل فكر وفلســفة 

اإلخــوان المســلمين، ولكنني أصبــت بنوع من 
التعاطــف والتفهــم لذلــك الفكــر، عندمــا كنــت 
أسمع الشيخ عيسى وهو يطرحه ويستعرضه 
ويتحــدث عنــه بأســلوب شــائق مقنــع واضــح 

سلس رصين متزن.
Û  وقــد ُعرف المرحــوم أيًضا بمواقفه اإلنســانية

الدســتوري  للعمــل  الداعمــة  والوطنيــة 
المتعــددة،  وقدراتــه  وإمكاناتــه  والمؤسســي، 
وشــكلت شــخصيته ظاهــرة فريدة مــن نوعها 
وخصائــص  وخصــال  مواقــف  بيــن  جمعــت 
بالــغ  كان  فقــد  أحياًنــا،  ومتناقضــة  متنوعــة 
وينحــدر  السياســي،  ونظامــه  لوطنــه  الــوالء 
من قمة هرم األســرة الحاكمــة المعتزة بتراثها 
وجذورهــا، والمتمســكة بقيــم وأنظمــة الحكم 
الملكيــة المدنية، في الوقــت الذي أصبح فيه، 
كمــا ذكرنــا إخوانًيــا معتنًقــا لعقيــدة اإلخــوان 
المســلمين المرتكــزة علــى قاعدة أن “اإلســالم 
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 
ذلــك، واالســتيالء على الســلطة، كمــا أكد ذلك 
 :)1451/3( القــرآن”  “ظــالل  فــي  قطــب  ســيد 
الحــزب  أعضــاء  أو  للمســلمين  مندوحــة  “ال 
اإلســالمي عن الشــروع فــي مهمتهــم بإحداث 
االنقــالب المنشــود والســعي وراء تغييــر نظم 

الحكم في بالدهم”.
Û  المرحــوم علــى حركــة اإلخــوان وقــد تعــرف 

وتأثــر  صفوفهــم  فــي  وانخــرط  المســلمين 
بمبادئهــم، التــي ســاهمت فــي تكويــن وعيــه 
السياســي والفكري عندما كان طالًبا في مصر 
خالل خمسينات وستينات القرن الماضي، كما 
شهد احتدام الصراع والمواجهة بين اإلخوان 

وقادة انقالب يوليو 1952.
Û  ولما انتهت فترة دراسته عاد إلى البحرين في

بداية الستينات كناشط سياسي إخواني بارز، 
إال أنــه لم يكن يؤمن باســتعمال القوة والعنف 
واإلصــالح؛  التغييــر  كأداة ووســيلة إلحــداث 
ولذلــك لــم تخلق عودته أي تحد أو إشــكال أو 
تعقيد ال بالنســبة إليه وال بالنســبة للســلطة أو 
النظــام، فالخطــوط والحــدود كانــت واضحة، 
وكانــت المعادلــة مبنيــة على االنتمــاء والوالء 
مــن جهــة والتقديــر واالحتضــان مــن الجهــة 

األخرى.
Û  وفــور 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 
والتنظيميــة  اإلداريــة  وكفاءاتــه  العلميــة 
والقانونيــة،  التشــريعية  وخبراتــه  والعمليــة 
وراء  المســؤولية  تلــك  توليــه  خــالل  فــكان 
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  لقــد كانت البحرين ســباقة في إصــدار “قانون
قانــون  كأول   ”1957 لعــام  البحرينــي  العمــل 
مــن نوعه يصــدر في منطقــة الخليــج العربي، 
والــذي نظــم عالقة العمــل في القطــاع األهلي 
لمدة 35 سنة. ثم استبدل بـ “قانون العمل في 
القطــاع األهلــي البحريني رقم 23 لعام 1976” 
في الفترة التي كان الشــيخ عيســى بن محمد 
وزيًرا للعمل والشــؤون االجتماعية، وظل هذا 
القانــون ســارًيا لمــدة 33 عاًمــا، إلــى أن ُعــدل 

وُطور وصدر في شكل قانون جديد في العام 
2012 باســم “قانــون العمل في القطاع األهلي 

رقم 36 لسنة 2012”.
Û  وعندمــا كان الشــيخ عيســى علــى رأس وزارة

“قانــون  صــدر  االجتماعيــة  والشــؤون  العمــل 
 ،”1976 لســنة   24 رقــم  االجتماعــي  التأميــن 
المجلــس  “بإنشــاء   20 رقــم  القانــون  وكان 
األعلــى للتدريــب المهنــي” قــد صــدر في ســنة 
1975، الذي ألحق هذا المجلس بشــكل مباشر 
بمجلــس الــوزراء تأكيــًدا على القناعــة بأهمية 
وتســهيل  العاملــة  القــوى  لتنميــة  التدريــب 

اندماجها في سوق العمل.
Û  لقــد كان إصــدار تلك القوانيــن بمثابة التتويج

لعطــاء الشــيخ عيســى وإنجازاتــه فــي العمــل 
الحكومــي، وفي العام 1980 قرر الرضوخ إلى 
نزعتــه للعمــل الخــاص كحــال شــقيقه الشــيخ 
عبدالرحمن، وإلى حنينه وحبه للقانون ومهنة 
المحامــاة؛ ففتــح مكتًبــا خاًصــا بــه للمحامــاة 
واالستشــارات القانونيــة الــذي أصبح من أكبر 

وأشهر المكاتب في البحرين.
Û  ويعتبــر الشــيخ عيســى األب الروحي لجمعية

الجمعيــات  أولــى  أصبحــت  التــي  اإلصــالح، 
اإلســالمية في البحرين، وإلى أن وافاه األجل 
المحتــوم ظــل مترئًســا لهــا، مؤسًســا وحارًســا 
ومحافًظا على تراث الفكر الوسطي المستنير 
الذي بقيت الجمعية متمســكة به رغم انتمائها 

إلى تيار اإلخوان المسلمين.
Û  وقــد اســتخار البــاري عــز وجــل عبــده الصالح

المرحوم الشيخ عيسى في يوم 13 أغسطس 
2015، مختتًما ســيرة عطــرة حافلة بالمواقف 
هللا  رحمــه  البــارزة،  واإلنجــازات  المشــرفة 

وأسكنه فسيح جناته.
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عبدالنبي الشعلة

البحرين... استجابة فعالة لجائحة عالمية
باغت التفّشـــي المتســـارع لجائحة فيروس 
غالبيـــة  )كوفيـــد19-(  المســـتجد  “كورونـــا” 
المجتمـــع الدولي علـــى حين غـــّرة. وأخذنا 
نتابع عن كثب أخبار الفيروس، وهو ينتقل 
من مكان آلخر من آسيا إلى أوروبا، ثم إلى 
منطقتنـــا. ورغـــم أن مملكـــة البحريـــن دولة 
صغيرة المســـاحة، فإن المملكة هي سادس 
دولـــة عالمًيـــا من حيـــث الكثافة الســـكانية، 
وكان هناك خشـــية أن ينتشر الوباء بسرعة 

وبال هوادة.
إن التـــزام مملكة البحرين بصحة وســـالمة 
مواطنيهـــا، يحتـــل أولويـــة مطلقـــة، فعلـــى 
الفـــور دخلـــت خطـــة العمـــل حّيـــز التنفيـــذ، 
أعلنـــت  الماضـــي،  ينايـــر   22 مـــن  وبـــدًءا 
وزارة الصحـــة أنهـــا ســـوف تّتبـــع تعليمـــات 
منظمـــة الصحة العالمية، في تطبيق الرصد 
الوبائـــي، واتخـــاذ التدابير االســـتباقية في 

مطار البحرين الدولي.
وبتوجيـــه كريـــم مـــن عاهل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
قـــام ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة باإلشراف على إعداد واعتماد خطة 
لمساعدة جميع المواطنين والمقيمين على 

قدم المساواة.
وفـــي خطـــوة مهمـــة لمنـــع الفيـــروس مـــن 
الوصول إلى المملكة، وّجه سمو ولي العهد، 
وزارة الصحـــة، باســـتخدام أجهزة الفحص 
المبّكـــر في مطار المملكـــة، ومنافذ الدخول 
األخرى، فقـــد تطّلب األمر المبادرة والرؤية 
بعيـــدة المـــدى، حيث لـــم يكن هناك مؤشـــر 
واضـــح حـــول طبيعة انتشـــار الفيروس، أو 
حجم الضرر الذي يســـّببه؛ لذا أصبح شـــعار 
العمل عدم ترك أي شيء للصدفة. وبالفعل 
احترازيـــة،  تدابيـــر  الصحـــة  وزارة  أقـــرت 
وتعزيز القدرات الوطنية المطلوبة؛ إلجراء 
فحوصـــات واســـعة النطـــاق. وخـــالل تلـــك 
الفترة لم تشـــهد المملكة أّيـــة إصابات فيما 
أودت الجائحـــة بحيـــاة 170 شـــخصا حول 
العالـــم، وكانـــت 82 حالـــة قائمـــة فقط، من 

أصل 7818 حالة مسجلة، خارج الصين. 
المرحلـــة األولـــى –  فـــي  العمـــل  مـــع ســـير 
الخطـــوة  كانـــت   – واالســـتعداد  الوقايـــة 
التاليـــة، كما فـــي أي حالة طوارئ وشـــيكة، 
هـــي إعداد قـــوة عمـــل متخصصـــة، لغرض 
للوضـــع  والفّعالـــة  الســـريعة  االســـتجابة 
المتطّور. فكان اإلعالن عن تشـــكيل الفريق 

الوطني للتصـــّدي لفيروس “كورونا”، بمركز 
عمليـــات موّحد، كامـــل التجهيزات ومتعدد 
المستويات، وبحلول 13 فبراير كان جاهزا 

ويزاول عمله. 
لقـــد ُعقـــدت اجتماعـــات مكثفـــة للتنســـيق 
من أجل تعزيز مســـتوى التعـــاون والتكافل 
بين المؤسســـات الصحية العامة والخاصة، 
وضمـــان تطبيـــق تعليمـــات وزارة الصحـــة. 
وبدا جلّيًا أن مفتاح النجاح ســـيكون العمل 
بـــروح الفريق، ليس بيـــن الحكومة وقطاع 
الرعايـــة الصحيـــة فحســـب، وإنمـــا من قبل 
كافـــة شـــرائح المجتمـــع. كان ذلـــك كفاحـــا 

يتطّلب مشاركًة من الجميع.
وانعكـــس عمـــل الفريـــق جّيـــدا فـــي وســـم 
#فريق_البحرين، الذي قـــام بزيادة الوعي، 
الواقعيـــة  الجماعيـــة  الجهـــود  وتنميـــة 
المنّصـــات  عبـــر  والتواصـــل  والعمليـــة، 
تدّفـــق  اســـتمرار  وضمـــان  االجتماعيـــة، 
مؤثـــرة  كتدابيـــر  الصحيحـــة،  المعلومـــات 
مـــن أجل التصـــدي للجائحة. فقد ســـاهمت 
رســـائل وســـم #فريق_البحرين على تويتر 
وإنســـتغرام فـــي إنقـــاذ األرواح، وســـاعدت 
النـــاس على تبديـــد المخاوف، واســـتيعاب 
أبـــرزت  كمـــا  لهـــا،  واالســـتجابة  األخطـــار 
شـــهدتها  التـــي  العديـــدة  النجـــاح  قصـــص 
البحريـــن. وفـــي هـــذا الصـــدد، يقـــول وزير 
المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفة آل خليفة: “إننا نفخر دوما بنهج 
)فريـــق البحرين(، الذي ُيعد اندماجا سلســـا 
بين المشاريع الخاصة للكيانات الحكومية، 
للمضـــّي ُقُدمـــا فـــي تحقيق رؤيـــة موجودة 
تنويـــع  مجـــال  فـــي  عامـــا   20 مـــن  ألكثـــر 

االقتصاد، والدفع باألمور إلى األمام”. 
في يوم 24 فبراير، سّجلت مملكة البحرين 
أولى الحاالت المصابة، وكان أحد العائدين 
مـــن إيـــران. وبذلـــك تحولـــت خطـــة العمـــل 
لتبّنـــي كال األمريـــن؛ المزيـــد مـــن الوقايـــة، 
وكشـــف واحتواء الفيروس. كما تم تفعيل 
البروتوكـــول الطبـــي، والبـــدء فـــي فحـــص 
األشـــخاص العائديـــن من إيـــران على مدى 
األيام الثالثين الســـابقة. ورافق ذلك توفير 
مراكـــز العـــزل والعـــالج لمئـــات األشـــخاص 
الذيـــن خضعوا للفحـــص، وإيقاف الرحالت 
مـــن وإلى إيران، وإغالق كافة المؤسســـات 
التعليميـــة، مع تأجيل كل الفعاليات العامة. 
الفحـــص  إطـــالق  تـــم  مســـاند  وكإجـــراٍء 
المتنقل بتاريـــخ 29 فبراير، وأصبح الحجر 
الذاتي إلزاميا للقادمين من وجهاٍت شهدت 

تسجيل إصابات كثيرة. وبحلول 9 مارس، 
كان بمقـــدور الجهـــات المعنية إجراء 3500 

فحص في اليوم. 
ســـامية،  ملكيـــة  توجيهـــات  صـــدرت  كمـــا 
بتوفير الفحص والعالج المجاني للمصابين 
بكوفيد19- من المواطنين والمقيمين على 
حـــٍد ســـواء، وبتشـــييد ثالثـــة مستشـــفيات 
ميدانيـــة، ومضاعفة عدد األســـّرة المتوفرة 

في حال ازدادت األوضاع سوًءا.
فـــي خضـــّم ذلـــك، كان ســـمو ولـــي العهـــد، 
حريصا على متابعة كافة األمور، والتفاعل 
مع التطـــورات الجاريـــة، وأصبحت زيارات 
سموه لفريق العمل الوطني حدثًا أسبوعيًا، 
ومراجعـــة  المعنويـــات،  رفـــع  فـــي  ســـاهم 
الخطط وتقييم اآلليات، لمواجهة الجائحة. 
وســـاهمت حملـــة #كن_واعيـــا عبـــر بوابـــة 
الثـــالث:  باللغـــات  اإللكترونيـــة  الحكومـــة 
العربيـــة واإلنجليزية والهنديـــة، في تعميم 
نصائـــح منظمـــة الصحـــة العالميـــة، ونشـــر 
المســـتجدات المهمة، وعملـــت بالتوازي مع 
إيصـــال  لضمـــان  #فريق_البحريـــن؛  وســـم 

واستالم الرسائل. 
وتـــم تخصيـــص خـــط ســـاخن لالتصـــاالت 
على مدى 24 ســـاعة بسبع لغات، مع وجود 
أطبـــاء علـــى مـــدار الســـاعة؛ لإلجابـــة عـــن 
االستفســـارات، وتقييم أعـــراض المتصلين 
عـــن بعد، وإذا دعـــت الحاجة يجري ترتيب 
المواصالت للمرضـــى إلى المرافق الصحية 
المناســـبة. وهنـــاك أيضـــا تطبيـــق للهواتـــف 
إطـــالع  علـــى  الجمهـــور  إلبقـــاء  الجوالـــة؛ 
ودرايـــة بالتطـــورات، ويحذرهـــم فـــي حال 

خالطوا حاالت إيجابية من المصابين.
 ونجـــح برنامـــج المتطوعيـــن في تســـجيل 
30 ألـــف طلب، بما يبرهن على تمتع شـــعب 
البحريـــن بقدٍر عـــاٍل من الوعـــي والتفاعل، 
وإن كانـــت هذه األزمة قـــد أكدت أمرا، فهو 

توّحدنا في وجه الشدائد.
ولألســـف ُســـّجلت وفّيات محدودة متعلقة 
بالجائحـــة فـــي المملكـــة، وهـــو أمـــر مؤلـــم 
يذكرنـــا بأن هذه الجائحة ال تفّرق بين أحد، 
وال يوجـــد مالذ آمن تماما عنها. لكن الوضع 
مســـتقر في ظل تدابيـــر احترازية محكمة، 
إذ بفضـــل المبـــادرة الســـريعة واالحترافيـــة 
لســـمو ولي العهـــد، أصبحـــت البحرين مثاال 
في مواجهة الجائحة، واحتواء تداعياتها. 
وإجمـــاال، فقـــد أنقـــذت االســـتجابة المرنـــة 
ســـيناريو  مـــن  البحريـــن  مملكـــة  المبّكـــرة، 
مرعب شـــهدته دول أخـــرى، ونتيجًة لذلك، 
أصبحت المملكـــة يوم 19 مارس أول دولة 
عربية تنضـــم لبرنامج اختبـــارات التضامن 
التجريبية الموحدة للقاح كوفيد19-، التابع 
لمنظمة الصحة العالمية، والذي يعد إشـــادة 

دولية بجهود البحرين في هذا المضمار.
تـــم  أمـــا علـــى الصعيـــد االقتصـــادي، فقـــد 
تخصيـــص حزمة إنعـــاش اقتصـــادي بمبلغ 
4.3 مليـــارات دينـــار بحرينـــي )11.4 مليـــار 
دوالر أمريكـــي( للمواطنين واألعمال، تمثل 
30 % من إجمالي الناتج المحلي للبحرين، 
وإتخاذ إجراءات أخـــرى لدعم المواطنين. 
وهذا التزام ضخـــم للتخفيف من تداعيات 
التكلفـــة االقتصاديـــة التـــي تســـببت فيهـــا 

الجائحة.  
وأخيـــًرا، مـــن المهـــم أال ننســـى أن مملكـــة 
البحريـــن هـــي صـــورة مصغـــرة جـــدا مـــن 
كل  تحتضـــن  حيـــث  الدولـــي،  المجتمـــع 
الثقافات واألجنـــاس، والمملكة قادرة على 
أن تقدم مســـاهمات ملهمة في هذا الشـــأن، 
ودرايتهـــا  تجربتهـــا  مشـــاركة  خـــالل  مـــن 
بالتعامـــل مـــع الجائحـــة، والمحافظـــة على 
نهج الشـــفافية في التصـــدي لها، فضال عن 
فتـــح خطـــوط االتصـــال لمشـــاركة بياناتها 
وخبراتها، وضمان التدفق الحر للمعلومات. 
والمؤكـــد أننـــا ســـوف نســـتمر فـــي مملكـــة 
إنقـــاذ  معركـــة  فـــي  األثـــر  بتـــرك  البحريـــن 

األرواح، ودحر جائحة كوفيد19-.

بقلم:  الشيخ عبدهللا بن أحمد

رئيس مجلس األمناء
مركـــز البحريـــن للدراســـات اإلســـتراتيجية 

والدولية والطاقة )دراسات(
نشـــر المقـــال فـــي مجلـــة )عالمنـــا( الدوليـــة 

الصادرة في بروكسل

 الشيخ عبدالله بن أحمد

المنامة - وزارة الداخلية

شـــارك 30 مـــن منتســـبي مركـــز 
اإلســـعاف الوطنـــي مـــن ضباط 
ومدنييـــن  صـــف  وضبـــاط 
تتعلـــق  تخصصيـــة  دورة  فـــي 
بهـــا. المعمـــول  باإلجـــراءات 

وأكـــد مديـــر إدارة العمليـــات بمركز 
اإلســـعاف الوطنـــي أن هذه الدورة، 
اســـتثنائية  ظـــروف  فـــي  عقـــدت 
اإلجـــراءات  مراعـــاة  خاللهـــا  تـــم 
االحترازيـــة، ومنهـــا تطبيق التباعد 
االحتياطـــات  وأخـــذ  االجتماعـــي 
الالزمة التي تكفل ســـالمة الجميع، 

المشـــاركين  تقســـيم  إلـــى  منوهـــا 
إلـــى مجموعـــات وعقد الـــدورة في 

أوقات مختلفة لكل مجموعة.
هـــذه  مثـــل  تنظيـــم  أن  وأضـــاف 
الـــدورات، يهـــدف إلـــى رفـــع كفاءة 
وقـــدرات العامليـــن بالمركـــز وفـــق 
أعلـــى معاييـــر االنضبـــاط والكفاءة 
االســـتجابة  وتحقيـــق  األداء  فـــي 
الســـريعة لحاالت الطوارئ الطبية، 
كمـــا تأتـــي في إطـــار جهـــود المركز 
اإلســـعاف  بخدمـــات  لالرتقـــاء 

والمسعفين.

30 مسعًفا يخضعون لدورة 
عن اإلجراءات ضد “كورونا”


