مـؤســســة تطويــر بيـت لحــم
مجلس الرعاة
البطريرك كيريل
البابا تواضروس الثاني
الشيخ محمد حسين
البطريرك ثيوفيلوس الثالث
البطريرك نورهان مانوجيان
البطريرك ميشيل صباح
الكاردينال إدوين أوبراين
البطريرك ايليا الثاني
المطران منيب يونان
الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

مجلس األمناء
سامر خوري – رئيس
حنان عشراوي – نائب رئيس
فارسن أغابكيان – امين سر
أكرم بدر
ابراهيم دبدوب
حامد جعفر
رامز جرايسي
رياض الصادق
زاهي خوري
زهير العلمي
صالح الجالد
صبيح المصري
صالح التعمري
سامي مروة
سمير حزبون
سهيل صباغ
عبد السالم المجالي
عودة أبو ردينة
فؤاد قطان
فيرا بابون
فيصل العلمي
متري الراهب
متري أبو عيطة
منير أنسطاس
نبيل قسيس
نبيل القدومي
هاني حايك
وليد الخالدي
وليد سلمان
عضو شرف:
رئيس بلدية بيت لحم
رئيس بلدية بيت جاال
رئيس بلدية بيت ساحور

مجلس اإلدارة
هاني أبو دية  -رئيس
هند خوري – نائب رئيس
كفاح مناصرة  -امين سر
فادي قطان  -امين صندوق
رنا خوري
صالح جالد
نائل عبد الرحمن
نافذ الحسيني
المدير العام التنفيذي واالداري
مازن كرم

)Press Release (as of 27 October 2021

بعد مشاورات حثيثة بين رئيسي مجلس األمناء ومجلس اإلدارة ،يسعدنا أن نعلن عن إعتماد
اختيار الدكتورة خلود دعيبس لتتولى اإلدارة التنفيذية لمؤسسة تطوير بيت لحم ،ولتكون
بذلك مديرها التنفيذي القادم.
ستبني د .خلود على النجاحات التي حققها السيد مازن كرم ،والذي نشعر بعظيم االمتنان له
لقيادته الطاقم التنفيذي لمؤسسة تطوير بيت لحم على مدار السنوات التسع الماضية.
وسيبقى السيد مازن كرم بعد التقاعد على صلة وثيقة بالمؤسسة ،بانضمامه لمجلس إدارتها
ولجان عملها من دورة مجلس اإلدارة القادمة.
إن د .خلود ليست غريبة على مشهد بيت لحم ،وستقدم للمؤسسة ثروة من الخبرة القوية في
مرحلة جديدة جديرة باالهتمام ،باإلضافة لخلفيتها في مجاالت السياحة والتراث وشؤون
المرأة والدبلوماسية ستؤثر بعمق على عالقاتنا المحلية والدولية وخططنا المستقبلية.
ستباشر د .خلود في المؤسسة في األول من ديسمبر  .2021وسعدنا بقرارها قبول االنضمام
لعائلة مؤسسة تطوير بيت لحم ،ونتطلع لنرى تصورها المستقبلي للمؤسسة موضع التنفيذ
في األشهر والسنوات المقبلة.
نتمنى لكل من د.خلود وم.مازن التوفيق في أدوارهم الجديدة.
...........................................
After some deep consultations, we are delighted to announce that the Chairmen
of the Board of Trustees and the Board of Directors have jointly processed and
brought forward the selection of Dr Khouloud Daibes as the Bethlehem
Development Foundation’s next CEO.
Dr. Khouloud will build on the great successes of Mr. Mazen Karam, to whom we
are very grateful to, for leading the BDF executive team over the last 9 years.
Mr. Mazen post retirement will remain closely connected with BDF and will join its
Board of Directors and action committees from our next cycle.
Dr. Khouloud is no stranger to the Bethlehem spectrum and brings a wealth of
experience and compelling strengths to lead BDF into an exciting new chapter.
Her background in Heritage, Tourism, Women Affairs, and Diplomacy can deeply
impact our local and international relations and paths forward.
Dr. Khouloud will start at BDF on December 1, 2021. We are thrilled that she
has decided to join us and we are looking forward to seeing her vision for BDF
put into action in the coming months and years ahead.
We wish both Dr Khouloud and Mr. Mazen success in their new roles.

التوقيع:
رئيس مجلس األمناء :سامر سعيد خوري

رئيس مجلس اإلدارة :هاني ابو دية
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