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كشــفت الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنيــة 
المهــن والخدمــات الصحيــة مريــم  لتنظيــم 
الجالهمــة عــن تدشــين أول مركــز للتدريــب 
مملكــة  فــي  األســنان  خدمــات  لمســاعد 

البحرين.
 وبينــت خــالل مشــاركتها بمؤتمــر مجلــس 
مــع  بالشــراكة  يأتــي  البرنامــج  أن  الشــورى 
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة والهيئــة 
أن  إلــى  مشــيرة  المهــن،  لتنظيــم  الوطنيــة 
المهنــة تتيــح الفرصــة لالنخــراط فيهــا لعدم 
لخريجــي  وأنمــا  جامعيــة،  شــهادة  تطلبهــا 

الثانوية.
 وأشــارت إلــى أن المركــز هو األول من نوعه 
وســيتم افتتاحــه الشــهر الجــاري، وســتكون 
مدة التدريب لمدة 6 أشــهر بشــهادة مســاعد 

طبيب أسنان.
وقالت : “حســب اإلحصائيات هناك أكثر من 
90 مركًزا لألسنان، وذلك سيتيح للعديد من 

األشخاص توفير فرص توظيف لهم”.
قريًبــا  النــور  إلــى  ســيخرج  بأنــه  وأردفــت 
برنامج ماجســتير في طــب العائلة بالتعاون 
مــع جامعــة الخليــج العربــي، حيث ســيخرج 
أفواج من أطباء مؤهلين بشهادة ماجستير، 
وبحســب قرار من مجلس ســمو الوزراء بأن 

بإمكان األطباء فتح عيادة خاصة.
فــرص  ســيخلق  البرنامــج  أن  إلــى  ولفتــت 

تدريبية وفرص عمل للطبيب البحريني.
وأوضحــت أن هنــاك خطــة مســتقبلية لفتــح 
المجــال لتخصصــات أخــرى مثــل ماجســتير 
طب األســنان. ومن جهتها، أشــارت الشورية 
ابتســام الــدالل خــالل تقديمها لورقــة العمل 
بعنوان الصحة ما بين التحديات والتطلعات 
بأنــه حســب المؤشــرات الصحيــة تبيــن بــأن 
اإلصابــة  نتيجــة  المبكــرة  الوفيــات  حــاالت 
 %  65 الســارية  غيــر  المزمنــة  باألمــراض 

ومــن المؤمل انخفــاض المعدل إلى 48.8 % 
بحلــول عام 2025 مــع تبني الخطة الوطنية 
للتصدي لألمراض غير الســارية الموصي بها 

من منظمة الصحة العالمية.
وحــول قانــون زراعــة األعضــاء، طالــب أحد 
أحــد  العمــل ممثــالً  فــي ورشــة  المشــاركين 
تفعيــل  بإمكانيــة  الخاصــة  المستشــفيات 
زراعــة األعضــاء فــي مملكــة البحرين، حيث 
العامــة  للصحــة  المســاعد  الوكيــل  أشــارت 
مريــم الهاجــري بأنــه قريبــًا ســيتم البــت في 
تفعيل قانون زراعة األعضاء من قبل وزارة 

الصحة.

ــاء ــ ــ ــض ــ ــ ــون زراعـــــــــــــة األع ــ ــ ــانـ ــ ــ ــد بـــتـــفـــعـــيـــل قـ ــ ــعـ ــ “الــــــصــــــحــــــة” تـ

تدريب خريج الثانوية لمساعدة طبيب األسنان

دعا مدير ورشة عمل محور الخدمات الحكومية الشوري خميس الرميحي؛ لتحسين وتجويد 
الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وتحــدث مندوب عــن اإلدارة العامة للمرور أن 
اإلدارة سارت في طريق االستغناء عن الورق، 

وساهمت هذه اإلجراءات في أتمتة اإلدارة.

وأضــاف: اإلدارة ليســت وحيدة بهــذا المجال، 
وتتعاون مع قطاعات عديدة، وتدرس الخدمة 
بعــض  يتعلــق  وفيمــا  لطالبهــا،  طرحهــا  قبــل 

اإلشــكاليات عن الخدمات، مثل البساطة، فقد 
تم هندســة بعض االجــراءات المرورية لتكون 
بســيطة ومرنة لطالــب الخدمة، ومن أهم هذه 

الخدمات تسجيل المركبات.
وأكــدت مندوبة مــن وزارة العدل بأنه كان في 
الســابق يحيل أمين سر المحكمة طلب التبليغ 

إلدارة البريــد، ومن ثــم يصل موضوع القضية 
لصاحــب الشــأن، وقد ألغيت هــذه اإلخزاءات، 
وحاليــا فــإن أميــن الســر فــور إنشــائه التبليــغ 
يتســلم المحامــي أو الشــخص المعنــي رســالة 
نصيــة قصيرة )مســج( ويعلنه بموعد الجلســة 

أو قرارها.

ــن ــي ــن ــواط ــم ــل ــة ل ــدمـ ــقـ ــمـ ــات الـ ــ ــدم ــ ــخ ــ ــب بـــتـــجـــويـــد ال ــالـ ــطـ ــي يـ ــحـ ــيـ ــرمـ الـ

البساطة.. متعمدة بخدمات إلكترونية مرورية

قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح إن صحيفة البالد قدمت نموذجا متميزا للشراكة مع 
المؤسسة التشريعية.

وخــالل لقــاء للصالــح مــع رئيــس الفريق السياســي 
بالصحيفة الزميل راشــد الغائب على هامش مؤتمر 
المجلــس، قــّدم الصالــح شــكره وتقديــره لصحيفــة 
البــالد وفريــق عملهــا الموفــد لتغطية أعمــال مؤتمر 
مجلــس الشــورى. وذكــر أن صحيفــة البــالد لم تكن 
شــريك  وإنمــا  المجلــس،  لمؤتمــر  إعالميــا  راعيــا 
للمجلــس بالعمــل الوطني. وبيــن الغائب أن المؤتمر 
مثــل البحرين المصغرة من خالل تنوع المشــاركين 
أتــاح  مــا  والبرلمانيــة  الرســمية  المشــاركة  وحجــم 
تحويــل كل جلســة نقاش مــن المحاور الســبعة إلى 
قاعــة برلمانيــة مصغــرة يتــداول فيهــا المشــاركون 

تطلعاتهــم من أجل غــد أفضل للبحرين. وفي ختام 
المؤتمر، ومن منصته أمام الحضور، أشادت رئيسة 
الصحافــة  بجهــود  الزايــد  دالل  الشــورية  المؤتمــر 
وأضافــت:  المؤتمــر.  أعمــال  لتغطيتهــا  المحليــة 
الرئيــس  معالــي  مــن  وبتوجيهــات  لــي..  “اســمحوا 
بشــكل  أشــكر  أن  المجلــس..  أعضــاء  وإخوانــي 
خــاص صحيفــة البــالد.. ورئيــس تحريرهــا مؤنــس 
المــردي.. واألخ العزيــز الصحافــي راشــد الغائــب.. 
علــى تخصيــص ملحــق لتغطيــة أعمــال المؤتمــر”. 
مــن  ومصــورا  صحافيــا   11 “تواجــد  وواصلــت: 

تكريم أصغر المشاركين بالمؤتمر من ذوي الهممصحيفة البالد لتغطية أعمال المؤتمر”.  الزميل الغائب والرئيس الصالح

الــمــتــنــوع ــا  ــوره ــض ــح ب ــرة  ــغ ــص م ــة  ــي ــان ــم ــرل ب ــات  ــاعـ قـ ــس  ــل ــج ــم ال ــر  ــم ــؤت م ورش 
“^” و “الشورى”... شركاء العمل الوطني

تعديل القوانين الخاصة باالستثمار في المجال الصحي لالبتعاد  «  .1
بالمهنة عن المنحى التجاري وتشجيع ودعم البحرينيين في فتح العيادات.

2.  تشجيع السياحة العالجية. «

توفير األدوية والشراء الموحد في القطاع الخاص وباألخص أدوية  «  .3
األمراض المزمنة.

تشديد الرقابة على كل الجهات المشتركة لفحص العمالة الوافدة. «  .4

زيادة الدعم المالي المخصص إلقامة المحاضرات والورش وبرامج  «  .1
التدريب لكافة فئات وشرائح المجتمع.

تشجيع االستثمار في مجال أمن المعلومات بما يتناسب وحجم  «  .2
الخدمة والمعلومات التي ستقدم إلى المستفيدين.

تطوير التشريعات المتعلقة بالخدمات اإللكترونية وتحديثها بشكل  «  .3
مستمر؛ لمواكبة التغيرات المستمرة.

التقييم المستمر للخدمات اإللكترونية المقدمة من الحكومة؛ لقياس  «  .4
مدى رضا المواطنين عنها.

توصيات الصحة

توصيات الخدمات

عيادات خاصة 
لخريجي 

ماجستير طب 
العائلة
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