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املجل�س�الأعلى�لل�سحة

�قرار�رقم�)26(�ل�سنة�2020

�باإعادة�ت�سكيل�الفريق�الوطني�الطبي�للت�سدي�لفريو�س�الكورونا�امل�ستجد

�املن�ساأ�بالقرار�رقم�)10(�ل�سنة�2020

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

 بعد الطالع على قانون قوة دفاع البحرين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002،

وعلى قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بقانون رقم )23( ل�شنة 2018،

وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018،

وعلى املر�شوم رقم )6٩( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة،

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد،

وبعد الت�شاور مع القيادة العامة لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية ووزارة ال�شحة،

 

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

 ُيعاد ت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد املن�شاأ بالقرار رقم 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  برئا�شة   2020 ل�شنة   )10(

الأعلى لل�شحة، وع�شوية كٍل من :

نائبًا للرئي�س 01البروفي�شور ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة   قائد الخدمات الطبية الملكية  

ع�شوًا 02الدكتور وليد خليفة المانع   وكيـل وزارة ال�شحـة    

ع�شوًا 03ال�شيد حمد في�شل المالكي   وكيل وزارة المالية لالقت�شاد الوطني 

04الدكتورة مريم عذبي الجالهمة   الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم  

ع�شوًا    المهن والخدمات ال�شحية     

ع�شوًا 05الدكتورة مريم اإبراهيم الهاجري   الوكيل الم�شاعد لل�شحة العامة   

ع�شوًا 06ال�شيد اإبراهيم علي النواخذة   الأمين العام للمجل�س الأعلى لل�شحة  

07الدكتور نبيل اأحمد الع�شيري   رئي�س الخدمات الطبية بمجمع

ع�شوًا     ال�شلمانية الطبي    
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ع�شوًا 08الدكتورة جميلة محمد ال�شلمان   ا�شت�شاري الأمرا�س المعدية   

ع�شوًا 0٩المقدم طبيب مناف محمد القحطاني    ا�شت�شاري الأمرا�س المعدية   

010الدكتور عمر اإبراهيم �شريف   رئي�س ق�شم الباطنية ونائب

ع�شوًا     رئي�س الأطباء     

ع�شوًا 011 الدكتور محمد علي ال�شعبان   رئي�س البرامج وال�شيا�شات ال�شحية  

ع�شوًا 012الدكتور العقيد محمد خليفة البنغدير   مدير اإدارة الحماية وال�شالمة   

013 ممثلين عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

 

املادة�الثانية

– كل فيما يخ�شه- تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�ْشِره يف  على املعنيني 

اجلريدة الر�شمية.

 

 

�رئي�س�املجل�س�الأعلى�لل�سحة

�الفريق�طبيب�

حممد�بن�عبد�اهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 13 رم�شان 1441هـ

المـــــوافــــــق: 6 مـــــــايــــو 2020م 


