
البحرين الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل 
خليفة، والتي تعد إسهاماً من مملكة البحرين 
للعالم لتشجيع األعمال والمبادرات اإلنسانية 

التي تهدف إلسعاد العالم.
نستعد  ونحن  أيضاً  اليوم  بكم  أرحب 
إنشاء  على  ــوام  أع  10 بمرور  لالحتفال 
مستشفى سرطان األطفال 7357. هذا الصرح 
يسعى  الذي  والتعليمي  والصحي  العلمي 
لمحاربة سرطان األطفال على مستوى الوطن 
كبير  صرح  إلى  اليوم  تحول  والذي  العربي، 

يفخر به كل أبناء وطننا العربي الحبيب.
وقد بدأت فكرة المستشفى سنة 1998، وكان 
خيري  مستشفى  توفير  المشروع  من  الهدف 
مجاني يقدم العالج النموذجي ألطفال المنطقة 
المشروع  وشهد  مصر،  داخل  فقط  وليس 

بالفعل دعماً من العرب جميعاً.
صرح  إلى  المستشفى  هذا  تحول  واليوم 
لألطفال  العالجية  يقدم خدماته  طبي وعلمي 
العربي  الوطن  في  مجاناً  السرطان  مرضى 
كله، ويحرص ليس فقط على تقديم الخدمات 
العلمية،  األبحاث  مواصلة  بل  العالجية 
عقد  خالل  من  والتدريب  بالتعليم  واالهتمام 
الجامعات  مع  التعاون  اتفاقيات  من  العديد 

والمراكز العالمية.
ورحلة 57357، هي رحلة نجاح طويلة بذلنا 
الجهد في مكافحة سرطان األطفال  خاللها كل 
وتقديم أقصى درجات الرعاية الصحية مجاناً 
المنهج  وباتباع  والعدالة،  الجودة  بمنتهى 

اختيارنا  في  تجسيده  تم  ما  وهو  العلمي، 
هدفها  علم  »رحلة  المستشفى...  لشعار 
الحياة«... وهو شعار يعكس رسالتنا ومنهجنا 
بأن العلم هو الطريق الوحيد لتحقيق األحالم 

الصعبة والطموحات الكبيرة.
والبحث  العلم  خالل  من  أننا  والحقيقة... 
العلمي نجحنا في توفير أحدث أساليب الرعاية 
الصحية وأحدث األجهزة في مجال العالج أو 
على  الحفاظ  في  أيضاً  ونجحنا  التشخيص، 
موارد المستشفى وترشيد استخدام الموارد، 
المتبرعين  ــوال  أم حماية  على  لحرصنا 
وهو  األطفال،  من  أكبر  عدد  لعالج  وتوجيهها 
ثقة  على  الحفاظ  في  األثر  أكبر  له  كان  ما 

المتبرعين واستمرار دعمهم لهذا الصرح.
افتتاح بعض  السابقين تم  العامين  وخالل 

المشروعات التوسعية الجديدة مثل افتتاح 60 
سريراً جديداً بالمستشفى... وافتتاح مستشفى 

شمال الدلتا في طنطا سعة 60 سريراً أخرى.
وألن مستشفى 57357 حريص على التطوير 
إلنجاز  اآلن  نسعى  فإننا  المستمر،  والنمو 
التوسعية،  المشروعات  مجموعة ضخمة من 
حيث نستعد إلنشاء ملحق ضخم يضم 300 
ومركز  الطبية،  للعلوم  وأكاديمية  سرير 
السرطان  أسباب  لمعرفة  العلمية  لألبحاث 
ألهالي  ضيافة  وبيت  انتشاره،  من  والحد 
المرضى من األماكن البعيدة، وهي مشروعات 
إلى  الصرح  هذا  تحويل  في  تساهم  ضخمة 
مجمع طبى وعلمي متكامل لمكافحة سرطان 

األطفال في مصر والعالم العربي.
ونؤكد أن أحالمنا وطموحاتنا التزال كبيرة، 

والتعليم  بالعلم  كلها،  لتحقيقها  وأننا نسعى 
والتدريب وبمساندة أهل الخير من أبناء مصر 
والوطن العربي الذين نراهم شركاء حقيقيين 

لنا في كل نجاح يتحقق داخل هذه المؤسسة.
حمد  الملك  لجاللة  نتوجه  فإننا  وأخيراً 
جائزة  أمناء  ولمجلس  خليفة،  آل  عيسى  بن 
البحرين  ولمملكة  اإلنسانية  لخدمة  عيسى 
الغالية  الثقة  على  الشكر  بخالص  الشقيقة 
التي منحتموها لمؤسسة 57357 للفوز بهذه 

الجائزة الكبيرة.
االعتزاز، ويدفعنا  وهو شرف نعتز به كل 

لمزيد من الحرص على النجاح والتطوير.
الحب  الشكر وخالص  بخالص  نتوجه  كما 
لشعب البحرين الشقيق، وندعو اهلل أن يديم 
روابط المحبة واألخوة بين الشعبين المصري 

والبحريني.
بأن  والدعاء  األمنيات  بخالص  نتوجه  كما 
بن  حمد  الملك  جاللة  على  وجل  عز  اهلل  يمن 
عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بموفور 
الصحة والعافية وأن يحفظه لمملكة البحرين 
اهلل  ورحمة  عليكم  والسالم  الكريم،  وشعبها 

وبركاته.
لجائزة  التحكيم  أعضاء جائزة  ثم تشرف 
بالسالم  االنسانية  لخدمة  عيسى  الشيخ 
الملك، حيث شكرهم جاللته على  على جاللة 

جهودهم الموفقة.
وفي نهاية االحتفال عزف السالم الملكي.

صاحب  حضرة  غادر  الحفل  ختام  وفي 
من  به  استقبل  بما  مودعاً  اهلل  حفظه  الجاللة 

حفاوة وترحيب.
المالكة  العائلة  أفراد  كبار  االحتفال  حضر 
النواب والشورى والوزراء  ورئيسا مجلسي 
والشورى  النواب  بمجلسي  اللجان  ورؤساء 
لخدمة  عيسى  جائزة  أمناء  مجلس  وأعضاء 
قوة  ضباط  وكبار  والمحافظون  اإلنسانية 
الوطني  والحرس  الداخلية  ووزارة  الدفاع 
ورجال السلك الدبلوماسي ورؤساء الجامعات 
األعمال  ورجال  الخيرية  الجمعيات  ورؤساء 
والصحافة واإلعالم وعدد من ممثلي مؤسسة 
مصر  بجمهورية  األطفال  سرطان  مستشفى 
العربية الفائز بجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية 

وعدد من المدعوين.
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جاللته يشمل برعايته حفل تسليم الجائزة في دورتها الثالثة  في احتفال كبيــــر بمركز عيسى الثقافي 

 العاهل: »عيســى لخدمـة اإلنسانيــة« تعــدت حدود المكان
وحققت الغاية من إنشائها منذ انطالقتــــها في تخليد ذكرى والد الجميع

مجلس األمناء لـ »}«: نتوسع ألفضل التقنيات واألجهزة اإلشعاعية لـ 300 سرير إضافي

البحرين تدون اسمها على أحدث مباني أول مستشفى مجاني لسرطان األطفال بالعالم
§الجفير - صادق الحلواجي

سرطان  مستشفى  مؤسسة  أمناء  مجلس  أفصح   [
األمير  اسم  إطالق  سيتم  أنه   ،»57357« بمصر  األطفال 
آل  سلمان  بن  عيسى  الشيخ  السمو  صاحب  الراحل 
ضمن  إنشاؤه  المقرر  الجديدة  المباني  أحد  على  خليفة 
توسعة المستشفى القريبة، وذلك نظراً لفوز المستشفى 
دورتها  في  اإلنسانية  لخدمة  عيسى  بجائزة  وتشريفه 

الثالثة 2015 - 2017.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي، مساء أمس السبت )3 
يونيو/ حزيران 2017(، أعقب حفل تسلم الجائزة بحضور 
عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ونائب رئيس مجلس 
بن  محمد  الشيخ  الجائزة  أمناء  مجلس  رئيس  الوزراء 
مبارك آل خليفة، وعدد من كبار المسئولين والشخصيات 

والدبلوماسيين بمركز عيسى الثقافي.
المستشفى  عام  ومدير  التنفيذي  الرئيس  وقال 
عن  »الوسط«  لـ  سؤال  على  رده  في  أبوالنجا  شريف 
في  المنطقة  دول  للمستشفى وحصة  الجديدة  التوسعة 
يعالج  المستشفى  »إن  المجانية:  خدماته  من  االستفادة 
جميع األطفال في العالم من الدول العربية بشكل أولي، 
وبحسب التنسيق مع وزارات الخارجية في هذه الدول، 
وبالتالي الدول اإلفريقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية 
على  األكبر  يعد  »المستشفى  أن  إلى  مشيراً  المصرية«، 
مستوى العالم في عالج مرضى السرطان من حيث عدد 
للطفل  اإلقامة  متوسط  وأن  سريراً،   320 البالغ  األسرة 
120 يوماً على مدار  90 إلى  المريض في المستشفى من 
3 أعوام، ويتردد الطفل على المستشفى بمعدل 300 مرة 

في المتوسط«.
»بتوفير  حالي  توسعة  مشروع  عن  أبوالنجا  وكشف 
قريباً«،  تنفيذه  سيتم  آخر  مستشفى  في  سرير   300
مشيراً إلى أن »يتوافر في المستشفى أكبر جهاز إشعاعي 
في العالم ذات أعراض جانبية أقل، وفيه أكاديمية للعلوم 
الطبية بالتعاون مع جامعة هارفارد العالمية، كما سيتم 

للمرضى،  الخارجي  للعالج  خارجية  عيادات  إنشاء 
تتابع مع المرضى حاالتهم، والسيما أن المريض يحتاج 

لمتابعة مدى الحياة«.
قريباً  سيطلق  »المستشفى  أن  األمناء  مجلس  وذكر 
منطلق  من  وذلك  بريطانيا،  مع  بالتعاون  تمريض  كلية 
المصريين  األطباء  واستقطاب  العلمي  بالبحث  االهتمام 
البحث  في  والمشاركة  للعودة  الخارج  في  العاملين 

العلمي والعالج لما في ذلك من أهمية بالغة«.
جائزة  قيمة  من  لالستفادة  المؤسسة  خطة  وبشأن 
عيسى لخدمة اإلنسانية، والبالغة مليون دوالر أميركي، 
قال رئيس مجلس األمناء عمرو سالمة: »إن الجائزة ألول 
مؤشراً  يعطي  وهذا  أفراداً،  وليس  لمؤسسة  تمنح  مرة 
كبيراً لما يحدث داخل المؤسسة، وبالتالي سيتم توظيف 
مجمع  أكبر  لتصبح  توسعية  مشروعات  في  الجائزة 
تعليمي بحثي لسرطان األطفال في العالم وسيقام مبنى 
سيطلق عليه اسم المغفور له األمير عيسى بن سلمان«.

األمناء  مجلس  رئيس  أفاد  المستشفى،  تحديات  وعن 
في  تنحصر  المؤسسة  أمام  تقف  التي  »التحديات  بأن 
الوصول لمعدالت الشفاء العالمية بالدول المتقدمة، علماً 
المئة،  في   75 بلغت  المستشفى  في  الشفاء  نسبة  بأن 

بينما نطمح إليصالها إلى 80 في المئة«.
بدراوي:  لطفي  األمناء  مجلس  عضو  قال  جهته،  من 
من  عدد  أكبر  عالج  في  للتوسع  يسعى  المستشفى  »إن 
يمكن  بحيث  بالسرطان،  المصابين  األطفال  من  ممكن 
التعاون مع دول عربية في عالج هذا النوع من األمراض 
بالعالج  الخاصة  »المعدات  أن  أوضح  أنه  إال  الخبيثة«، 
ال تسمح بافتتاح فروع بمختلف مناطق مصر أو الدول 
الدول  من  األطفال  يستقبل  المستشفى  لكن  العربية، 
العربية وإفريقيا وأية منطقة تحتاج لهذا العالج المتقدم 

للسرطان«.
أن  األمناء  مجلس  أكد  الصحافي،  المؤتمر  ختام  وفي 
البحث  مجاالت  في  التوسع  هو  حالياً  األكبر  التحدي 
دول  من  المتخصصين  باستقطاب  والتعليم  العلمي 
المشروع،  في  واإلسهام  للعودة  المصريين،  من  العالم 

متطرقين إلى حمالت توعوية كبيرة في وسائل اإلعالم.
البحرين  في  المصرية  السفيرة  أشادت  جهتها،  من 
بعمق العالقات والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية 

مصر العربية، مؤكدًة أن فوز مستشفى األطفال ألمراض 
هو  اإلنسانية  لخدمة  عيسى  بجائزة  بمصر  السرطان 

داعم ألواصل هذه العالقة وتقويتها.

المؤتمر الصحافي عقب حفل تسليم جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية مساء أمس


