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الشيخ خالد بن خليفة بن دعيج آل خليفة الدكتور  

، رئيس مجلس التنفيذي لمركز عيسى الثقافي نائب رئيس مجلس األمناء والمدير

 أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، مملكة البحرين

 

27.04.2018بيان صحفي: نابولي في   

ا�كتورالش�يخ �ا� �ن من بني الفا�ز�ن جبا�زة البحر أ�بيض املتوسط لهاته الس�نة يو�د 

�ليفة �ن دعيج آٓل �ليفة، �هوداته املتواص� يف جمال الثقافة واليت �سلمها املؤسسة املتوسطية 

 واليت يو�د يف جلنة حتكميها العرشات من ا�ول والعديد من ر�االت ا�و� واملفكر�ن وصفوة 
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من املشاهري يف العامل ا��ن يؤمنون �رسا� السالم وبرضورة التقريب بني الشعوب وبترشيف 

وماكفأٔة ٔآولئك ا�ي يعملون �لليل وا�هنار جلعل البرش يعون برضورة العيش املشرتك وقبول 

ا�ٓخر ونبذ التعصب واملسامهة لك يف ختصصه يف بناء البيت ا�متعي الوا�د، وستسمل اجلا�زة 

 ماي يف مقر اجلا�زة بنابويل ٕ�يطاليا يف احتفال س�تحرضه خنبة من الشخصيات املرموقة 03يوم 

من أ�وساط ا�بلوماس�ية والفكرية والعلمية والثقافية والس�ياس�ية، ومبشاركة ٔآعضاء «املؤسسة 

املتوسطية»، وذ� تقد�رًا ٕالسهامات االش�يخ �ا� و�وده ا�امئة يف الشأٔن الثقايف، و�وره يف 

تعز�ز مفهوم «دبلوماس�ية الثقافة» اليت جتمع وتوح أ�فراد والشعوب.  

واجلا�زة، ذات بعد �املي وحتظى مبتابعة مؤسساتية �املية فاز هبا العديد من الشخصيات ا�ولية 

ويه عبارة عن معل فين للن�ات إاليطايل ماريو موليناري امسه «رمز السالم». 

ا�كتورالش�يخ �ا� �ن �ليفة �ن دعيج آٓل �ليفة منصب �ئب رئيس جملس أ�مناء ويتبؤآ 

واملد�رالتنفيذي ملركز�يىس الثقايف مبملكة البحر�ن، ا�ي �متتع �لعضوية فيه منذ التأٔسيس. كام 

تق� العديد من املناصب واملسؤوليات ذات امحلو� الثقافية وإالبداعية اليت �اد فهيا ؤآ�اد 

توجت �لتعيني أ��ري �ىل رٔآس مركز امل� محد العاملي للتعا�ش السلمي.    
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 معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة

 

27.04.2018بيان صحفي: نابولي في   

 

ا�كتور مانع سعيد من بني الفا�ز�ن جبا�زة البحر أ�بيض املتوسط لهاته الس�نة يو�د معايل 

العتيبة، ويه من فئة صناع السالم، ويه ٔأرىق �ا�زة متنح من املؤسسة املتوسطية، كام ٔأهنا 

ٔأمه املبادرات املرموقة اليت هتدف ٕاىل ��رتاف مبزا� ا��ن من ٔأمه اجلوا�ز العاملية اليت �اك� 

سامهوا يف حوار بنّاء بني الثقافات، ويه �اك� ا��ن يعربون عن �لزتام الثابت يف ا�فاع عن 

جمهوداهتم املتواص� يف جمال الثقافة؛ احلقوق أ�ساس�ية لٕال�سان والسالم. و�سامهون من �الل 

واجلا�زة �سلمها املؤسسة املتوسطية واليت يو�د يف جلنة حتكميها العرشات من ا�ول والعديد 

من ر�االت ا�و� واملفكر�ن وصفوة من املشاهري يف العامل ا��ن يؤمنون �رسا� السالم 
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وبرضورة التقريب بني الشعوب؛ ويه تقوم بترشيف وماكفأٔة ٔأولئك ا�ي يعملون �لليل وا�هنار 

جلعل البرش يعون برضورة العيش املشرتك وقبول ا�ٓخر ونبذ التعصب واملسامهة لك يف 

 ماي يف مقر اجلا�زة بنابويل 03ختصصه يف بناء البيت ا�متعي الوا�د، وستسمل اجلا�زة يوم 

ٕ�يطاليا يف احتفال س�تحرضه خنبة من الشخصيات املرموقة من أ�وساط ا�بلوماس�ية والفكرية 

والعلمية والثقافية والس�ياس�ية، ومبشاركة ٔأعضاء «املؤسسة املتوسطية»، وذ� تقد�رًا 

ٕالسهامات ا�كتور مانع و�وده ا�امئة يف الشأٔن الثقايف، و�وره يف تعز�ز السالم العاملي من 

�الل دبلوماس�ية أ�دب والشعر اليت جتمع وال تفرق وتو�د وال �شتت  

واجلا�زة، ذات بعد �املي وحتظى مبتابعة مؤسساتية �املية فاز هبا العديد من الشخصيات ا�ولية 

، املستشار والوز�ر الشاعر مانع سعيد العتيبة، هو خبري يف �قتصاد، حكمي يف الس�ياسة

 .. يتابع ٔأحوال أ�مة �روح الشاعر �رصد تغرياهتا رئيس دو� إالمارات السمواخلاص لصاحب 

حبمكة وحمبة ل�ٓخر  يؤمن برضورة ٕا�شاء أ�رسة إال�سانية الوا�دة والبيت ا�متعي املشرتك 

ويعاجل قضا�ها بفلسفة الشعر وحمكة التارخي 

ٕانه الوز�ر واملستشار، وقبل وبعد ذ� الشاعر إالمارايت املوسوعي الثقافة واملعرفة مانع سعيد 

 ديوا�ً .. وهو ٕا�دى ٔأمه الشخصيات العربية اليت 101العتيبة، ا�ي جتاوز �دد دواوينه ال 

 كام ال خيفى �ىل املتتبعني للشأٔن ا�ويل ما قام  مجعت بني العمل الس�يايس و�ه�م إالبداعي،

به احملتفى به من مساع محيدة ومن وساطات كثرية يف حقب متعددة من حياته يف دول عربية 

و�ريها للتوسط بني الفرقاء املتناز�ني وزرع بذور الوئام والتفامه والتصاحل ويه املبادئ اليت تبين 

ا�ول و�سامه يف تقوية القرشة احلامية لها.  

وس�يأٔ�ذ هباته املناس�بة جناح يف املتحف املتوسطي امسه كترشيف دامئ ملا قام به د مانع يف 

 جمال الشعر والتقريب بني الشعوب.
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