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في احتفالية امتازت بالطابع العائلي واألخوي، تم تخريج دفعة جديدة من طالب معهد اللغة  –بيت لحم  –راديو اورينت 

طالية التابع لمؤسسة يوحنا بولس الثاني في الشرق األوسط بحضور القنصل االيطالي العام في القدس دافيدي ال االي

سيشيليا حيث تعتبر القنصلية االيطالية شريكا أساسيا للمشروع والذي عبر عن سعادته واعتزازه بهذا البرنامج الذي 
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ي في كافة المجاالت، حيث بارك للخريجين وشكر األب إبراهيم يتقاطع ورغبة الشعب االيطالي في دعم الشعب الفلسطين

 .فلتس والمؤسسة على الدور الرائد في هذا االنجاز

وبدوره فقد شكر األب ابراهيم فلتس رئيس مؤسسة يوحنا بولس الثاني في الشرق األوسط القنصل االيطالي على 

ذا البرنامج، وعبر عن اعتزازه وتقديره للخريجين حضوره هذه االحتفالية، هذا الحضور الذي يعطي ميزة خاصة له

معلناً عن نية المؤسسة وبعد النجاح الباهر للبرنامج واإلقبال الكبير من فئة . الذين اثبتوا جدارة كبيرة خالل الدراسة

ألوسع شريحة من الشباب وبالتعاون مع القنصلية االيطالية عن بدء العمل الفتتاح فرع للبرنامج في رام هللا ليقدم خدماته 

الشباب الفلسطيني ألهمية ذلك في رسالة المؤسسة التي تهدف الى فتح افاق جديدة أمام جيل الشباب تساعدهم في خوض 

وقام الطالب بإلقاء بعض . معترك الحياة، خصوصاً مع اإلبداع الكبير والموهبة المميزة التي يتميز بها الشباب الفلسطيني

شكروا من خاللها المؤسسة والقنصلية وعبروا عن شكرهم الخاص للمعلمة سونيا التي كانت  الكلمات باللغة االيطالية

وفي ختام االحتفال قام األب فلتس والسيد دي دافيدي بتوزيع . بمثابة األخت لهم جميعا، معبرين عن سعادتهم بهذا االنجاز

ية هو برنامج أطلقته مؤسسة يوحنا بولس الثاني قبل ومن الجدير بالذكر بأن معهد اللغة االيطال. الشهادات على الخريجين

عدة سنوات بالشراكة مع جامعة بيروجيا في ايطاليا والقنصلية االيطالية في القدس حيث استفاد منه عدد كبير من الشباب 

د لخدمة والشابات حيث حاز عدد كبير منهم بمنح للدراسة في الجامعات االيطالية، وقد أنهى العديد منهم دراسته وعا

 .شعبه ووطنه

 


	/
	La Fondazione Giovanni Paolo II ed il Consolato italiano consegnano i diplomi al nuovo gruppo di studenti della scuola di lingua italiana (8 novembre 2013)
	مؤسسة يوحنا بولس الثاني والقنصلية الايطالية تحتفلان بتخريج دفعة جديدة من معهد اللغة الايطالية

