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وكالة (آكي) اإليطالیة لألنباء 20 أغسطس 2021

روما – قال رئيس الجمهورية ا��يطالي سيرجو ماّتاري��،
إنه “�� يزال يتعين علينا مكافحة الوباء”، لكن

“مسؤوليتنا تكمن في تخيل الغد”.

وأضاف ماّتاري�� متحدًثا عن طريق الفيديو، في افتتاح
الدورة 42 ��جتماع الصداقة بين الشعوب في مدينة
ريميني (وسط) “نشعر بأن الرغبة با��نط��ق مجدداً

تتزايد مرة أخرى، والمحرك هو الثقة بأننا سنتمكن من تحسين أنفسنا وقيادة ب��دنا إلى ا��مام”،
مشيراً إلى أن “ا��تحاد ا��وروبي محرك لتنمية جديدة لبلداننا، وتقدم أكثر توازناً واستدامة. إنها

فرصة تاريخية يجب أن ننجح باغتنامها وتحويلها إلى توازن جديد أفضل وأكثر استقرارا”.

وذكر الرئيس ا��يطالي أن “الوباء قد أظهر لنا حجم المسؤولية المطلوبة، في أداء جميع ا��طباء
والعاملين الصحيين، في عمل أولئك الذين يؤدون واجبات اجتماعية، وفي التزام أولئك الذين

يعملون في النسيج ا��نتاجي وا��قتصادي”.

وتابع “في عمل الحكومات والمنظمات الدولية، بل وفي سلوك كل واحد منا أيًضا. تبدأ المسؤولية
معنا”. وأشار إلى أن “التطعيم من بين العديد من ا��مثلة، واجب ليس في طاعة مجرد مبدأ، بل

��نه ينشأ من واقع ملموس يوضح لنا بأن اللقاح هو ا��داة ا��كثر فاعلية بالنسبة لنا للدفاع عن
أنفسنا وحماية ا��ضعف وا��كثر عرضة ��خطار جسيمة”. واختتم بالقول “إنه فعل محبة تجاههم،

كما قال البابا فرنسيس قبل أيام”.
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الرئيس ا��يطالي: علينا ا��ستمرار بمحاربة الوباء وتصّور
الغد
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أوروبا تخصص أموا��ً إضافية لمساعدة الدول الفقيرة على
مواجهة كوفيد 19

العفو الدولية تطالب بالتحري عن جرائم قتل عرقية على يد
طالبان

بحث في الموقع ... 

AKI Italian

AKI English

األخبار األكثر قراءة

مسؤول أمني إیطالي: غیاب سیاسة ھجرة
أوروبیة واستمرار رسّو سفن االنقاذ

سالفیني: "ال اعتراف بطالبان"

إیطالیا تقدم مساعدات ألربعة مستشفیات في لیبیا

رئیس وزراء بلجیكا یطالب بتنسیق أوروبي أكبر
في عملیات االجالء من أفغانستان

إیطالیا: تراجع ملحوظ بإصابات كوفید في البالد

ً مسؤول دفاعي إیطالي: الحیاة ال تمتلك تاریخا
النتھاء الصالحیة

بلجیكا: تسارع عملیات االجالء من أفغانستان

زاویة خاصة بإیطالیا في مھرجان إسطنبول
األدبي

سالفیني: نستقبل مھاجرین من أفریقیا لم یتلقوا
التلقیح

الصلیب األحمر البلجیكي بصدد تحضیر مئات
األماكن الستقبال المھاجرین األفغان

الصور
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السلطان ھیثم بن طارق

 فیدیو
مدیر متحف الریاض: تعاوننا الثقافي وإیطالیا

ً یتجاوز الثالثین عاما

آكي تلتقي رئیس مركز الرافدین للحوار، زید
الطالقاني

سفیر مصر لدى روما: شركات إیطالیة كثیرة ترید
اإلستثمار في بالدنا

آكي تستضیف المستشار األول للسفیر العراقي لدى
روما، محسن السامرائي
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وزیر الخارجیة المصري: مؤتمر األونروا ناجح من
ناحیة الدعم الدولي للمنظمة

آكي تستضیف وزیر الزراعة واستصالح األراضي
المصري عبد المنعم البنا

آكي تلتقي وزیر الخارجیة اللبناني جبران باسیل

مسؤول سیاحي سوري: نود إبراز حجم دمار
مواقعنا األثریة والثقافیة
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عمدة طرابلس الغرب السابق: ال وجود لداعش في
العاصمة

مقابلة مع سفیر جمھوریة العراق لدى الجمھوریة
االیطالیة، أحمد بامرني

على الواجھة
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