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أمير الرياض يرعى المنتدى السعودي األميركي للرعاية
الصحية
انطالق فعاليات ملتقى الغد في العاصمة األحد المقبل

يرعى أمير منطقة الرياض األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ،يوم اإلثنين  8رجب الجاري الموافق 27
أبريل  ،2015فعاليات المنتدى السعودي -األميركي للرعاية الصحية ،الذي سيقام في فندق ريتز
كارلتون الرياض ،وتستمر فعالياته ثالثة أيام.
ويحضر المنتدى وزير الصحة ،رئيس المجلس الصحي السعودي ،والسفير األميركي لدى المملكة،
ورؤساء عدد من الجامعات األميركية الشهيرة ،وعدد من ممثلي كبرى المستشفيات األميركية،
والمهتمين بالشأن الصحي من الجانبين السعودي واألميركي ،ورجال األعمال ،وصناع القرار،
واألطباء ،والطالب ،لتطوير الرعاية الصحية من خالل إيجاد منصة للتبادل الثنائي للمعلومات الصحية،
ما يعزز نمو الشراكات بين الجانبين ،وتطوير رأس المال البشري ،إلى جانب توفير فرص فريدة وقيمة
للشراكة.
وأوضح األمين العام للمجلس الصحي السعودي رئيس اللجنة اإلشرافية للمنتدى الدكتور يعقوب
المزروع أن المنتدى يعد األول من نوعه لتطوير الرعاية الصحية من خالل التبادل المعرفي واالطالع
على أفضل التجارب والممارسات في مجال الرعاية الصحية العالمية ،وذلك لبناء وتعزيز الحوار وتنمية
العالقات وتقويتها بين مقدمي الرعاية الصحية ورجال األعمال وصناع القرار في اإلقليمين السعودي
واألميركي ،وتشجيع كل المبادرات السعودية -األميركية التي تركز على تطوير وتبادل الرعاية
الصحية على المستوى الدولي ،وتسهيل الفرص والمشاريع الحديثة لقطاع الرعاية الصحية ،ونقل
أحدث التقنيات في هذا القطاع إلى المملكة ،وإقامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،وتخفيف
العبء المتزايد لتكاليف الرعاية الصحية على القطاع الخاص عن طريق مشاركة القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجانب االستثماري لهذا التجمع الصحي ،قال رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس
الغرف السعودية ،عضو المجلس الصحي السعودي ،عضو اللجنة اإلشرافية للمنتدى الدكتور سامي
العبدالكريم ،إن المنتدى يعزز التعاون في قطاع األعمال بين البلدين ،ومشاركة الشركات الرائدة في

مجال الرعاية الصحية في قطاعات االستثمار الطبية المختلفة.

ودعا العبدالكريم الشركات المتخصصة في الرعاية الصحية للمشاركة في هذا المنتدى بهدف توفير
فرص استثمارية قيمة للشركات ونقل الخبرات والتقنيات واستكشاف الشراكات بين القطاعين العام
والخاص.
من جهة أخرى ،يرعى أمير منطقة الرياض األحد المقبل ،فعاليات منتدى الغد ،الذي تنظمه جمعية
الغد في دورته الرابعة ،بعنوان "قيمنا في عالم متغير" بهدف تنمية فكر شباب الوطن ،وتحفيزهم
ألي فكر تنموي .ويستمر المنتدى ثالثة أيام .أوضحت ذلك رئيسة مجلس إدارة جمعية الغد األميرة
نوف بنت فيصل بن تركي في مؤتمر صحفي عقد مساء أول من أمس ،مبينة أن المنتدى يتطلع منذ
تأسيسه إلى دعم الفكر التنموي لدى الشباب ،ألجل إيصال رسالتهم إلى أفراد المجتمع كافة،
مشيرة إلى أن التنمية تتحقق بالحفاظ على قيمنا العربية اإلسالمية والرقي بسلوكنا في الحياة.
وأفادت بأن حضارة الدول ال تسمو إال بتفعيلها ،داعية أصحاب القلم إلى تسخير جهودهم في سبيل
التوعية بذلك الجانب.

