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الرئيسية  كل األراء 

  االفتتاحية
دعوة مباركة من محمد
السادس التحاد مغاربي قوي

اقرأ المزيد   

رئيس التحرير

أحمد عبد العزيز الجارهللا

عبدالنبي الشعلة

يتجدد ويتجذر إحساسنا بالفخر واالعتزاز النتمائنا لهذا الوطن الغالي، وما نكنه من حب وتقدير
وإكبار لقيادتنا الحكيمة؛ ونحن نرى ما يتم تسطيره وتحقيقه من مكاسب ومنجزات لمصلحة
 .الوطن وشعبه الطيب الوفي وكل من يقيم على أرضه الطاهرة
 .نقول ذلك من عميق وجداننا وضمائرنا، ونكرره كل يوم مع كل زفرة من زفرات أنفاسنا
نقول ذلك في ذكرى مرور عام على هجمة جائحة “كورونا”، ونقوله ونحن نرى وطننا العزيز، على
الرغم من تواضع إمكاناته المادية، وهو يسجل اإلنجاز تلو اإلنجاز في مواجهته لهذا الوباء الفتاك،
ونراه وقد تصدر الدول المتقدمة والنامية منها، وتمكن من توفير اللقاحات لكل مواطن ومقيم
فيه؛ من دون استثناء أو إعطاء أولوية ألحد ومن دون تفرقة أو تمييز، وقد تم بالفعل توفير
خيارين لكل فرد من بين أفضل وأرقى ما توصل إليه العلم حتى اليوم من لقاحات لهذا الوباء؛
لقاح “فايزر – بيونتيك” األميركي األلماني، ولقاح “سينوفارم” الصيني؛ الذي خضع لتجارب
سريرية مسبقة؛ حيث بلغ عدد األشخاص الذين خضعوا لتلك التجارب في البحرين أكثر من 7
آالف شخص. نقول إننا نشعر بالفخر واالعتزاز ونحن نرى الحكومة الموقرة وهي تبذل قصارى
جهدها، وتواصل حملتها اإلعالمية التوعوية اإلرشادية المكثفة، فكــــــانت تحث الجميع على
اإلســـــــــراع في التوجه إلى المراكــــز التي أعدتها للفحص، واآلن تحثهم على اإلسراع في التوجه
إلى المراكز التي أعدتها إلعطاء التلقيح في مختلف المناطق، إلى درجة أننا أصبحنا الدولة األولى
 .التي أعدت فرق متنقلة لزيارة المسنين والعجزة والمعاقين وإعطائهم اللقاح المطلوب في بيوتهم
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نقــــول ذلك ونحن نرى الفريق الوطني الطبي المكلف بالتصدي لجائحة “كورونا” وقد نجح في
وقت قياسي، وقبل نهاية األسبــــــوع الماضي، من تمكيـــــن أكثر من 100 ألف مواطن ومقيم من
تلقي جرعات التلقيح في مختلف المراكز والمرافـــق المخصصة لذلك، بحيث احتلت البحرين
المركز الثالث دوليًا والثانــــي عربيًا من حيث نسبة الحاصلين على التطعيم التي تخطت بنهاية
 .األسبــــوع الماضي نسبة 6.6 % من عدد السكان
نقول ذلك ونحن نسمع شكر وإشادة المواطنين والمقيمين على حرص األجهزة الطبية المختصة
باالتصال بهم، لما وجدوه وشاهدوه من ُحسن التنظيم وسرعة وكفاءة األداء عندما ذهبوا ألخذ
التطعيم. نقول إن إحساسنا بالفخر واالعتزاز يتجدد ويتجذر ونحن نقرأ ونستمع إلى التقارير التي
تصدرها الهيئات والمنظمات الدولية المعنية، وما تضمنته من إشادة وثناء وتقدير لما أنجزناه
 .وحققناه في هذا المضمار
نقول ذلــــــــك ونحن نتلقى الرسائـــــــل والمكالمات من خارج البحـــــرين من معارف وأصدقاء لنا في
دول في الشرق وفي الغرب، من دول متقدمة أو نامية؛ وهم يهنئوننا، ويعبرون عن دهشتهم
.وإعجابهم، ويستفسرون عن إمكانية قيامهم بزيارة البحرين لتلقي اللقاح

وزير العمل البحريني السابق
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