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فيصل بن بندر يرعى فعاليات منتديي الغد والسعودي األميركي
للرعاية الصحية
ستقبل صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر
.الحكم امس أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور محمد بن حمد الكثيري
من جهة اخرى يرعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ،األحد المقبل ،فعاليات منتدى
الغد الذي تنظمه جمعية الغد في دورته الرابعة ،تحت عنوان “قيمنا في عالم متغير” بهدف تنمية فكر شباب
تنموي ،ويستمر ثالثة أيام
ألي فكر
ّ
.الوطن ،وتحفيزهم ّ
أوضحت ذلك صاحبة السمو األميرة نوف بنت فيصل بن تركي رئيسة مجلس إدارة جمعية الغد في المؤتمر
التنموي لدى الشَّباب ،من
الصحفي الذي عقد مساء أمس ،مبينة أن المنتدى يتطلع منذ تأسيسه إلى دعم الفكر
ّ
أجل إيصال رسالتهم إلى أفراد المجتمع كافة ،مشيرة إلى أن التنمية تتحقق بالحفاظ على قيمنا العربية
اإلسالمية والرقي بسلوكنا في الحياة .وأفادت سموها أن حضارة الدول ال تسمو إال بتفعيلها ،داعية أصحاب
القلم إلى تسخير جهودهم في سبيل التوعية بذلك الجانب ،ألن التوعية الحصن القوي – بإذن هللا – لمن
يستهدف الشباب الذين يمثلون استثمار الوطن المستدام ،من خالل سباقهم إلى العطاء ،والريادة ،واإلبداع.
وقالت سموها :لقد اهتمت جمعية الغد في احتواء الشباب كمظلة لكل ما يدعمهم من األفراد والمؤسسات،
مهيبة باإلعالميين إلى تسخير إمكانياتهم لتعزيز روح التفاؤل والتخطيط النيّر لمساعدة الشباب على تحقيق
سر العسير ،وأنه بالتوكل على هللا عز وجل ثم بالهمة
أحالمهم متى ما تمثلوا بقيم العمل وأخالقياته التي تي ّ
.وااللتزام والصبر سيكون اإلنجاز والنجاح
مفتوحا بين شباب الغد ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق
ومن المقرر أن تشهد فعاليات المنتدى ،حوا ًرا
ً
بن فوزان الربيعة ،وسيسبق ذلك جلسات نقاش أخرى تتناول مواضيع االبتكار ،والنجاح ،وأهمية الرياضة في
االسهام بمشروعات التنمية ،مثل حلقة تتناول “الدور المأمول لمركز الغد في تنمية القيم” .ويُعد منتدى الغد،
أول منتدى للشباب في المملكة العربية السعودية أطلقته صاحبة السمو األميرة نوف بنت فيصل بن تركي عام
1430ه ،تحت شعار (نحن والشباب والشراكة) .وفي اإلطار ذاته ،انطلقت جمعية الغد عام 1432ه متوجة
بقبول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئاسة الفخرية لها (حينما كان ولياً
للعهد) ،فيما تقوم رؤية المنتدى على أن يكون محركا ً رئيسيا ً في تهيئة بيئة مناسبة ومحفزة للشباب السعودي،

ومشاركتهم في التنمية المستدامة بمجاالتها كافة .من جهة اخرى يرعى أمير منطقة الرياض يوم االثنين 8
رجب 1436ه الموافق  27إبريل 2015م ،فعاليات المنتدى السعودي األميركي للرعاية الصحية ،والذي
.سيقام في فندق ريتز كارلتون الرياض ،وتستمر فعالياته لمدة ثالثة أيام
ويأتي تنظيم الملتقى الذي يحضره وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي ،والسفير األميركي لدى
المملكة ،ورؤساء عدد من الجامعات الشهيرة في الواليات المتحدة األميركية ،وبحضور عدد من ممثلي كبرى
المستشفيات األميركية ،والمهتمين بالشأن الصحي من الجانب السعودي واألميركي ،ومن رجال األعمال،
وصنّاع 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
وقيّمة للشراكة ،والتي يعمل المنتدى على تشجيع كال الجانبين على تعزيزها ،وذلك بفتح فرص جديدة للتعاون
.بينهما
وأوضح الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع األمين العام للمجلس الصحي السعودي رئيس اللجنة اإلشرافية
للمنتدى في هذا الصدد إن هذا الملتقى يعد األول من نوعه في تطوير 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 عى 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

