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 العام االيطالي القنصل لحم بيت في العام مقرها في األوسط الشرق في الثاني بولس يوحنا مؤسسة إستقبلت
 وإطلع المؤسسة مقر داخل بالتجول وقام مؤخراً  منصبه تسلم الذي" سيشيليا ال ديفيد" السيد القدس في الجديد

 .المؤسسة تنفذها التي والمشاريع البرامج كافة على

 القنصل وموظفيها المؤسسة كوادر جانب الى فلتس ابراهيم األب األوسط الشرق في المؤسسة رئيس ورحب
 السيدة واألثار السياحة ووزيرة ماركو السيد ايطاليا من االسرائلية الفلسطينية المفاوضات عن ومسؤول اإليطالي

 العامة المخابرات جهاز رئيس ونائب قسيسية عيسى السيد المفاوضات شؤون دائرة رئيس ونائب معايعة روال
 عالء حقوقي المقدم المحافظة شرطة وقائد قنديل، سليمان العميد لحم بيت منطقة وقائد فراج اسماعيل العميد
 حجازي العقيد الوقائي األمن جهاز ومدير سمحة أحمد العقيد لحم بيت في العامة المخابرات جهاز ومدير شلبي،

 جورج السيد المؤتمرات قصر عام ومدير حزبون سمير الدكتور لحم بيت وصناعة تجارة غرفة ومدير الجعبري
 وخبيرة الروكا أنطونيو السيد اإليطالية التقنية المساعدة وحدة الفلسطينية البلديات دعم برنامج ومدير باسوس
 .باباالردو اّنا السيدة المذكور البرنامج في التعاون



 

 فلتس األب وأكد واإلنسان، األرض تطوير في تعنى التي المؤسسة برامج تفاصيل على اإليطالي القنصل واطلع
 على وتعرف. فلسطين وشابات شباب أمام واسعة االفاق تفتح التي برامجها وحيوية المؤسسة رسالة أهمية على

 بيروجيا جامعة في للدراسة إتقانها بعد واإلنتقال اللغة لتعلم حبهم على وأطلعوه لهم وإستمع اإليطالية اللغة طالب
 .لحم بيت مدينة والى اليها لزيارته تذكارا فلسطين علم له وقدموا رحبوا كما إيطاليا، في

 كما سنوات، ثالث مدة مكوثها طيلة للمؤسسة قدمتها التي وخدماتها باباالردو للسيدة تشُكر فيلم عرض تم ثم
 لها وتمنى خاصة، الثاني بولس يوحنا ولمؤسسة عامة الفلسطينية للمؤسسات قدمته ما على فلتس األب شكرها
 وعلى إيطاليا في الجديد منصبها في التوفيق

 الفلسطيني، الشعب خدمة في ايطاليا تلعبه الذي الكبير للدور وتقديرها شكرها عن السياحة وزيرة عبرت وقد
 وأهلها، المقدسة األرض خدمة في عمله ليبدأ عباس، محمود الرئيس للسيد الجديد القنصل لزيارة تطلعها ةمعلن

 .فلسطين خدمة في التعاون من مزيد إلى وتطلعها

 دعم سبيل في وفعالياتها ومؤسساتها ايطاليا تلعبه الذي والمميز الكبير الدور فلتس األب ثمن الزيارة ختام وفي
 للقنصل شاكراً  المهمة، العملية هذه في المحوري االيطالي القنصل دور أهمية على مؤكدا الفلسطنيني الشعب
 السيدة وعلى اإليطالي القنصل على التذكارية الهدايا فلتس األب ووزع مهامه، أداء في التوفيق له متمنياً  زيارته

 .الجميع مع التذكارية الصور وإلتقطت باباالردو
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