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البابا فرنسيس لحضور "لقاء ريميني": "وجودنا يتحقق بفضل العالقات"

لقاء "ريميني للصداقة بين الشعوب" أكبر مهرجان ثقافي صيفي على مستوى أوروبا تقام

فعالياته منذ 40 عاما ويتميز بحضور 800 ألف زائر.

وجه قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، كلمة للمشاركين في "ريميني للصداقة

بين الشعوب"، الذي تنطلق دورته الـ40 األحد، معربا عن تمنياته للمشاركين بأن يكون الحدث

فضاء مضيافا يمكن لألشخاص أن يتطلعون فيه إلى بعضهم البعض.

قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية - أرشيفية
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وقال البابا فرنسيس، في رسالة تحمل توقيع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين

إلى أسقف ريميني المطران فرنشيسكو المبيازي: "في زمن حيث األشخاص بال وجه وبال اسم،

ألنهم ليس لديهم من يتطلعون إليه، علينا أن نتذكر أن وجودنا ال يتحقق إال بفضل العالقات

التي نعيشها".

بينما قال الرئيس اإليطالي ماتاريال، في الخطاب االفتتاحي للقاء ريميني: "علينا أن نواجه الجديد

بشجاعة دون حنين يشدنا إلى الوراء محتفظين دائما بالروح النقدية وباالنفتاح على اآلخرين".

وأضاف الرئيس، في خطاب افتتاح الدورة الـ40 التي تعقد تحت عنوان "ُولد اسمك مما كنت

ق فيه" من 18 إلى 24 أغسطس/آب: "إنها مسيرة نضج وتحرر، نحن مدعوون دائًما ُتَحد�

لالنطالق فيها من جديد بدءا من الشخص المفرد انتهاء بالمجتمع والحضارة عموما". 

اللقاء هو أكبر مهرجان ثقافي صيفي على مستوى أوروبا، تقام فعالياته في ريميني منذ 40

عاما، ويتميز بحضور 800 ألف زائر، وهذا العام يقدم 179 لقاء مع 625 محاضرا، و25 عرضا،

و20 معرضا و35 حدثا رياضًيا، ويتحدث في اللقاء االفتتاحي المقرر األحد، ماريا إليزابيتا ألبيرتي

كازيالتي، رئيسة مجلس الشيوخ اإليطالي. 

هذا العام، يشارك مجموعة من العرب في فعاليات عدة، إذ يشهد اللقاء حوارا بين محمد بن

عبدالكريم العيسى، األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي، والمفكر الفرنسي الشهير أوليفيير روا.

كما يحضر إلى ريميني أهم القيادات الدينية المسيحية واإلسالمية من مدينة حلب، وفيما يخص

الحرية الدينية نستمع إلى أصوات نظير عياد، األمين العام لمجمع البحوث اإلسالمية، وجان

فيجيل، المبعوث الخاص من االتحاد األوروبي للحرية الدينية، واألب توماس جورجون الباحث في

تاريخ شهداء الجزائر، والعالم الالهوتي الشهير خافيير براديس لوبيز.

وأوضح الدكتور وائل فاروق، األستاذ بالجامعة الكاثوليكية في ميالنو وعضو اللجنة المنظمة

للقاء، أن األب فرانشيسكو پاتون، راعي األرض المقدسة، يتحدث عن الذكرى 800 للقاء بين

القديس فرانشيسكو والملك الكامل ملك مصر، بينما يلقي األب جورج أبو خازن، النائب

800 ألف زائر لملتقى "الصداقة بين الشعوب" في إيطاليا •
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الرسولي لالتين في حلب، محاضرة مهمة، ويتحاور الشاعر دافيدي ريوندوني مع عالم اللغويات

المصري صالح فضل.

منارات إيطاليا 

#القمة_اإلسالمية #مواقع_ثقافية #بابا_الكنيسة_الكاثوليكية #مناسبات_ثقافية

الفاتيكان.. مواقف جذرية من القضية الفلسطينيةالفاتيكان يستدعي عائلة مراهقة اختفت قبل 36 عاما

أسبوع العراق.. عقوبات أمريكية لممولي إيران وزيارة
لبابا الفاتيكان

البابا فرنسيس.. نعم لألخوة ال للشعبويات

أخبار ذات صلة
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الرئيس التونسي: بعض جماعات الضغط ما زالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي والمّس بكرامته
منذ 34 دقيقة

بوتين: روسيا ال تعتزم التدخل عسكريا في أفغانستان
منذ 44 دقيقة

البنتاجون: ال تغيير حتى اآلن في خطط إتمام انسحابنا من أفغانستان بحلول 31 أغسطس
منذ 1 ساعة

وسائل إعالم: سقوط قذائف هاون على محافظة أربيل شمال العراق
منذ 1 ساعة

العراق يكشف موعد انطالق قمة "دول الجوار"
سياسة

إنجاز جديد بمجمع محمد بن راشد للطاقة.. تنفيذ محطة ضخ المياه
اقتصاد

بوتين: ال ننوي االنجرار في نزاع "الجميع ضد الجميع" بأفغانستان
سياسة

عاجل العين اإلخبارية

تريند
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"نووي" إيران يرافق رئيس وزراء إسرائيل للبيت األبيض
سياسة

قيس سعيد يحذر من سياسات تجويع التونسيين ويتوعد بالردع
سياسة

"طالبان" ولقاء الـ"سي آي إيه".. مسؤول بالحركة يكشف الحقيقة
سياسة

إيلون ماسك على عرش أثرياء العالم.. وداعا بيزوس
اقتصاد

ما أهمية النقود البالستيكية الجديدة للبنوك المركزية؟.. سر البوليمر
اقتصاد

اخترنا لكم
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اشترك في النشرة اإلخبارية لدينا لمتابعة كل المستجدات وقت حدوثها

إرسال أدخل بريدك اإللكتروني

حمل أو حدث التطبيق

 

تابعونا على
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