رﺋﻴـﺲ اﻟـﻮزراء اﻟﻤﻠـﺪوﻓﻲ ﻳـﺰور
اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴــﺔ اﻻرﺛﻮذﻛﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ
اورﺷﻠﻴﻢ
ﻓﻲ ﻣﺴﺎء ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  14اﻳﺎر  ,2012ﻗﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
اﻟﻤﻠﺪوﻓﻲ ,اﻟﺴﻴﺪ ﻓﺎﻟﺪﻣﻴﺮ ﻓﻴﻼت ,ﺳﻔﻴﺮ ﻣﻠﺪوﻓﻴﺎ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺴﻴﺪ
ﻣﻴﻬﺎي ﺑﺎﻻن ,اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻤﻠﺪوﻓﻲ ووﻓﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻠﺪوﻓﻲ
ﻣﻜﻮﻧــﺔ ﻣــﻦ وزراء وﻣﺴﺎﻋــﺪﻳﻦ ﺑﺰﻳــﺎرة اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴــﺔ اﻻرﺛﻮذﻛﺴــﻴﺔ
اﻻورﺷﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﻗﺪ ﻗﺎم ﻏﺒﻄﺔ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك واﺧﺮون ﻣﻦ اﺧﻮﻳﺔ اﻟﻘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ,
وﺧﺎﻃﺒﻬﻢ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﻗﺎﺋﻼ:
“سيدي رئيس الوزراء ,ارحب بكم باسم البطريركية الارثوذكسية ,باسم
اخوية القبر المقدس وباسم كنيسة اورشليم ام الكنائس في هذه
الاراضي المقدسة التي فيها نشات وترعرعت الديانة المسيحية.
ان البطريركية الارثوذكسية هي بمثابة دمج وتكامل للتاريخ المقدس
الذي تكون في هذه المنطقة من جبل سيناء ,جبل ثابور وحتى الجلجثة,
مكان صلب السيد المسيح .هذه البلاد التي تقطن في هذه الايام
باليهود ,المسيحين والاسلام.
ان دولتكم منذ قيامتها وهي تحافظ على علاقات حميمية مع
البطريركية الارثوذكسية .ان الشعب الملدوفي امن ويؤمن بالقبر
المقدس ويحترم البطريركية الارثوذكسية ,وان علاقاتكم المتطورة مع
دولة اسرائيل تفرحنا بشكل خاص لانها تساعدنا وتعطينا الفرصة في
اعادة التعاون وتقوية الرباط مع دولة ملدوفيا.
ان زيارتكم هذه
البطريركية تفرح
الجنسيات كثيرة
ونستنشق وحدتنا.

بالاراضي المقدسة هي بمثابة نعمة وبركة لنا ,ان
بوجود ممثليات للدول الارثوذكسية في اسرائيل .ان
ولكن الكنيسة هي واحدة التي من خلالها نعيش
الكنيسة هي قوة كل الدول الارثوذكسية “

اﻣﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
“سيدنا البطريرك نشكركم على استقبالكم هذا ,انه لشرف لي وللوفد
كله ,نحمل لكم تحيات متروبوليت ملدوفيا كما ونشكركم على وقوفكم
بجانبنا ودعم دولة ملدوفيا الحرة .نامل من الله بان يستطيع الشعب
الملدوفي كله بزيارة المزارات المقدسة في هذه الاراضي العريقة.
ان زيارتنا هذه هي الاولى من نوعها في دولة اسرائيل ,حيث نحتفل

على مرور  20عام من بداية علاقاتنا الدبلوماسية مع دولة اسرائيل,
التي فيها يعيش حولي  100000ملدوفي .ان بعثتنا هذه لها طابع
روحاني ,دبلوماسي واقتصادي.
واخيرا انه لشرف كبير لنا وجودنا في البطريركية الارثوذكسية”.
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗﺪم ﻏﺒﻄﺔ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻨﺎﺟﻴﻦ
ﻣﻦ ﻣﺤﺎر ﻣﻠﺰﻣﻲ ﻣﻊ اﻳﻘﻮﻧﺔ اﻟﻤﻴﻼد ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ,وﻗﺪم اﻳﻀﺎ ﻟﺒﺎﻗﻲ
اﻟﻮﻓﺪ اﻳﻘﻮﻧﺔ اﻟﻌﺬراء اﻻورﺷﻠﻴﻤﻴﺔ ,ﻛﺘﺎب ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﺎد اﻟﺴﻴﺪ
اﻟﻤﺴﻴﺢ وﻛﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ اورﺷﻠﻴﻢ .اﻣﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻘﺪ ﻗﺪم ﻟﻐﺒﻄﺘﻪ
زﺟﺎﺟﺔ ﻧﺒﻴﺬ ﻣﻠﺪوﻓﻲ.
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎم – ﺑﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ اﻟﺮوم اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ
ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺷﺎدي ﺧﺸﻴﺒﻮن
httpv://youtu.be/w4mcxZpMiUE
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