
افتتاح جناح كنیسة المھد في ملتقى ریمني للصداقة بین الشعوب

( نشر بتاریخ: 18/08/2020 ( آخر تحدیث: 18/08/2020 الساعة: 18:34 شارك

بیت لحم- معا- بحضور ومشاركة الوزیرة رولى معایعة وزیرة السیاحة واآلثار والمھندس زیاد البندك رئیس اللجنة الرئاسیة
لترمیم كنیسة المھد وسفیر فلسطین لدى حاضرة الفاتیكان السفیر عیسى قسیسیھ واألب إبراھیم فلتس مستشار حراسة األراضي
المقدسة وھاني ابو دیة رئیس مؤسسة تطویر بیت لحم ومن ایطالیا سفیر دولة فلسطین لدى ایطالیا السفیرة عبیر عودة وضمن
احتفاالت ملتقى الصداقة بین الشعوب المقام في مدینة ریمني اإلیطالیة، وبتنظیم من سفارة دولة فلسطین لدى حاضرة الفاتیكان
احتفل في فندق كازانوفا في بیت لحم بحضور البث المباشر من معرض ریمني االیطالي الى كنیسة المھد لمراسم افتتاح معرض
"BETHLEHEM REBORN كنیسة المھد تحت عنوان

معایعة اكدت على اھمیة ھذا الحدث والذي انطلق الیوم وسیستمر حتى 23 من الشھر الحالي، وسیبین للعالم اجمع اھمیة االنجاز
الذي حققتھ دولة فلسطین في القیام بأكبر واھم ترمیم لكنیسة المھد، مما ساھم في ابراز تفاصیل وكنوز ھذه الكنیسة الھامة للبشریة
وللعالم اجمع مقدمة الشكر لكافة القائمین على ھذه المبادرة والداعمین لترمیم كنیسة المھد وعلى راسھم السید الرئیس محمود
.عباس والذي حقق ھذا الترمیم بإدارة وحكمة
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معایعة تحدثت عن اھمیة ھذا المعرض والذي سیساھم في لفت انظار العالم لكنیسة المھد وخصوصا في ظل انتشار فایروس
كورونا، مما سیولد االمل باننا قادرین على النجاح في ظل الظروف الحالیة وستعود كنیسة المھد منارة للسیاحة والحجاج من
مختلف دول العالم، ومساھما في الترویج الحد اھم المقاصد السیاحیة الدینیة في فلسطین وھي كنیسة المھد مشیرا الى انھ یمكن
.االستفادة منھ مستقبال كنواة لمتحف یوضح اعمال الترمیم والكشف التي تمت

معایعة اكدت بان الترمیم والذي تم وفق اعلى المعاییر العالمیة ساھم في نقل تسجیل كنیسة المھد كموقع تراث عالمي مھدد
بالخطر الى موقع تراث عالمي محمي ومصان، حیث كانت كنیسة المھد قد سجلت من قبل دولة فلسطین عام 2012 كتراث
انساني عالمي وفق المعیار الرابع والسادس، ووضع في قائمة تحت الخطر بسبب الحالة الحفاظیة الصعبة والحرجة التي كانت
.تعاني منھا كنیسة المھد بسبب تسرب المیاه من سقفھا، األمر الذي ھدد بخطر انھیار السقف

بدوره السفیر عیسى قسیسیة فقد اشار الى ان انطالقة ھذا المعرض كانت من متحف الفاتیكان حیث عرض الول مرة كنیسة المھد
بثوبھا الجدید لتروي للعالم قصة المیالد والتي معھا یتجدد االمل وتنتصر الحیاة على الموت، مشیرا الى انھ سیتم نقل المعرض
الى عدة مدن ایطالیة الى ان ینتھي بھ المطاف بالعودة الى بیت لحم لیتحول ھذا المعرض الى متحف یؤمھ السیاح والزوار

وشكر قسیسیھ كل من ساھم في تحقیق ھذا االنجاز وھم اللجنة الرئاسیة لترمیم كنیسة المھد ومؤسسة تطویر بیت لحم واللجنة
الرئاسیة لشؤون الكنائس وبنك فلسطین وشركة المشروبات الوطنیة وصندوق االستثمار الفلسطیني وشركة المقاولین المتحدة

وبدورة فقد تحدث المھندس زیاد البندك عن تاریخ عمل اللجنة الرئاسیة لترمیم كنیسة المھد والدعم الكامل الذي حظیت بھ من
فخامة السید الرئیس والحكومة الفلسطینیة، مشیرا الى ان عملھا ھو جزء من الجھد الفلسطیني العام وما تقوم بھ دولة فلسطین في
الحفاظ على التراث الثقافي في فلسطین، مقدما الشكر لرؤساء الكنائس التي سھلت وباركت عملة الترمیم

ومن إیطالیا وفي الحفل الرسمي لالفتتاح القت السیدة عبیر عودة سفیر فلسطین لدى إیطالیا كلمة اكدت فیھا على أھمیة ھذا
المعرض ودورة في نشر المعلومات والحقیقة عن بیت لحم و فلسطین و كنیسة المھد بشكل خاص و تاریخھا، مشیرة الى تطلع
.الشعب الفلسطیني الى الیوم الذي تتحقق فیھ الحریة واالستقالل و تقام الدولة الفلسطینیة لیعم السالم في كل انحاء المعمورة
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