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السفير األمريكي :المملكة أنشأت مستشفيات عمالقه في المدن
الرئيسية
افتتح صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض
مساء أمس المنتدى السعودي األمريكي للرعاية الصحية الذي ينظمه المجلس
الصحي السعودي تحت عنوان « بالتعاون المعرفي تتحقق الرعاية الصحية األفضل
«  ،وذلك بفندق الريتز كارلتون الرياض خالل الفترة من  27إلى  29إبريل الحالي.
>وبدأ الحفل بكلمة المنظمين القاها الرئيس التنفيذي لـ  xsلتنظيم المؤتمرات
والمعارض المتخصصة عادل بن حسن عبدالشكور.
>ثم أشار نائب الرئيس لشؤون تركيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا والشؤون
الدولية بالغرفة التجارية األمريكية خوش تشوكسي في كلمته إلى تطور العالقات
األمريكية السعودية في مجال الرعاية الصحية ،منوها بأهمية إقامة هذا المنتدى
الذي يعتبر عالقة تربط الجانبين.
>إلى ذلك شدد أمين عام المجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب بن يوسف
المزروع على أهمية إقامة مثل هذه المنتديات لبناء وتعزيز الحوار وتنمية العالقات
وتقويتها بين مقدمي الرعاية الصحية ورجال األعمال وصناع القرار في البلدين،
>من جانبه نوه السفير األمريكي لدى المملكة الدكتور جوزيف ويستفال بعمق
العالقات التاريحية بين البلدين في شتى المجاالت ،ومنها المجال الصحي الذي
يشهد اليوم تطورا ملحوظا في إقامة مثل هذا المنتدى الذي يحضره عدد كبير من
ممثلي الشركات والمستشفيات األمريكية ،بجانب حضور المسؤولين وصناع القرار
من الجانب السعودي من رجال األعمال والمسؤولين في القطاع الصحي السعودي
 ،مشيرا إلى أن حكومة المملكة قامت في السنوات األخيرة بجهد كبير في تطوير
المجال الصحي واالهتمام بالرعاية الصحية لمواطنيها من خالل بناء مستشفيات
كبيرة وعمالقة في المدن الرئيسية ومراكز صحية في عدد كبير من القرى والهجر.
>وثمن وزيرالصحة باإلنابة الدكتور خالد العرج حضور الوفود إلى المملكة للمشاركة
في أعمال المنتدى الذي يسعى إلى تعزيز فرص الشراكة وتطوير التعاون بين
مقدمي الرعاية الصحية ورجال األعمال في الجانبين السعودي واألمريكي  ،مشيرا
إلى االستقرار السياسي واالقتصادي اللذين تشهدهما المملكة بقيادة خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه هللا – مؤكدا أن التعاون
الصحي بين المملكة والواليات المتحدة األمريكية شهد تناميا متسارعا في النواحي
التعليمة والتدريبية والعالجية في السنوات الماضية.

