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 فلسطين في المميزة واألحداث السنوية برامجها اجندة على  االوسط الشرق في الثاني بولس يوحنا مؤسسة اضافت
المتميز العطاء جائزة وهي اال المؤسسة تطلقها مميزة وفكرة جديد حدث . 

 الفلسطينية للشرطة العام القائد عطال حازم اللواء نصيب من كانت العام لهذا الجائزة ان لها بيان في المؤسسة وقالت
للمواطن واألمان األمن حفظ سبيل في تبذل التي الجبارة وللجهود عهده في تمت التي النوعية للقفزة تقديراً  . 

 إسمه تحمل التي المؤسسة نظمته الذي الثاني بولس يوحنا الراحل البابا بتطويب احتفالها ان المؤسسة واوضحت
 من كبير حشد الى باالضافة عباس محمود الرئيس عن ممثالً  فياض سالم الدكتور الوزراء رئيس دولة حضره والذي

 الحضور، من كبير وحشد مؤسسات ورؤساء اجنبية دول قناصل جانب الى واألعتبارية واألمنية الوطنية الشخصيات
 يوم وهو عام كل من أيار من األول في به يحتفل سنوياً  حدثاً  لتكون األولى الثاني بولس يوحنا جائزة إطالق تضمن

العطاء في حياتهم يقضون الذين العمال عيد كونه جانب الى البابا تطويب . 

 المنسنيور الرسولي والقاصد األوسط الشرق في المؤسسة رئيس فلتس ابراهيم واألب فياض سالم الدكتور سلم و
 المشرقة الصورة ليعكس المميزة العسكرية ببزته المنصة الى صعد الذي هللا عطا للواء الجائزة فرانكو أنطونيو
 على الصدف من يدوياً  مصنوعة الحياة شجرة مجسم عن عبارة الجائزة ان الى مشيرة ومنجزاتها الفلسطينية للشرطة

 بولس يوحنا مؤسسة برامج أحد من يعتبر والذي المؤسسة في الصدف فن معهد طلبة صنعها الزيتون خشب من قاعدة
 الثاني

 اللواء الى رسمياً  الدعوة وجهت قد كانت فقد دعيبس، سهيل الحفل عريف قدمها التي الجائزة تسلم مقدمة في جاء كما 
 البابا رسالة تربط التي المعاني أعمق حملت فلتس، ابراهيم االب وجهها جداً  مميزة رسالة خالل من عطال حازم
 والحياة واالمان االمن توفير خالل من الفلسطينية الشرطة وتقدمه قدمته وما المتميز بالعطاء الثاني بولس يوحنا

وطنه في وابداعه عمله الى االلتفات يستطيع لكي للمواطن المطمئنة الهادئة . 

 والتي ألقاها التي كلمته خالل من وذلك الكريمة اللفتة هذه على للمؤسسة الشكر عطال حازم اللواء قدم  جهته من
 منظومة هو بل فقط األمن على اقتصاره وعدم الشرطي المفهوم عمق أن على تأكيده حيث من المعاني أعمق حملت

 من في ورد ما كل في الحدث جوهر شكلت والتي الثاني بولس يوحنا البابا كلمة مقتبساً  اإلنسان، خدمة في متكاملة
تخافوا ال: كلمة وهي كلمات . 



 من أعلن والذي الفاتيكان حاضرة في تم الذي المركزي الحدث مع بالتزامن يأتي الحدث هذا بأن بالذكر الجدير ومن
 من المتواجد والحشد والترتيب والتنظيم الفكرة حيث من الحدث يعتبر حيث. الثاني بولس يوحنا البابا تطويب خالله
المؤسسة قدمته ما أكبر . 

 محمود الرئيس السيد من المؤسسة لمسته الذي الكبير االهتمام من البالغ التأثر إلى منوهاً  فلتس، إبراهيم األب أكد كما
 جانب الى حضرت التي الوطنية الشخصيات من الكبيرة الباقة بهذه انعكس والذي للحدث وتشجيعه دعمه على عباس
 فلسطين على الثاني بولس يوحنا البابا تركه الذي الكبير األثر يعكس مما. حضروا الذين المواطنين من الكبير العديد

 الهاتفية المكالمة في تمثل الطوباوي البابا من مباشرا تدخالً  استدعى الذي المهد كنيسة حصار بأحداث مذكراً  وشعبها
 جلس حيث واهتمام متابعات من عنها نتج ما جانب الى فلتس إبراهيم األب خالل من المحاصرين مع أجراها التي
 إبراهيم األب مع دقائق خمس لمدة يكون أن له مقررا كان لقاء في دقيقة 40 مدة المرات إحدى في الطوباوي البابا
 في وصغيرة كبيرة كل عن يستفسر دقيقة 40 مدة الباب أمضى حيث الوقت، ذلك في البلدية رئيس ناصر وحنا فلتس
لحم بيت . 

 شخصية إلى  سنوياً  المتميز العطاء جائزة  تسليم خالل من اليوم هذا تخليد سيتم أنه على ايضاً  إبراهيم األب أكد وقد
   .فلسطينية

االخذ في ال العطاء في الكبرى السعادة  


