
 كلمة السفيرة أنجلينا أيخھورست
 

 رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان
 

CIRQUE POUR L'UNITE  
  سيرك للوحدة 

 
 2012تشرين األول  28 –، تعنايل Arc en Cielجمعية 

 
  للمطابقة عند اإللقاء               

 
 

 ، زاءْ األعِ  قاءِ دِ األصْ وَ  ديقاتْ الصَ 

  

 "Cirque pour l'Unité ِض رْ عَ  ةِ دَ شاھَ مُ لِ  اليومْ ھنا  مْ كُ عَ مَ  أكونَ  ني أنْ رُّ سُ يَ 

 .الماِضَيةْ  رِ ھُ األشْ  اللَ ة خِ ثيفَ الكَ  مْ كُ ريباتِ دْ تَ  ةُ رَ مَ ثَ "، وَ ةْ دَ حْ الوِ  لِ أجْ  نْ مِ  لسيركْ "ا

  

 لشبابْ لِ  "يدانٍ مَ " وفيرِ تَ ْلُمساَھَمْة في لِ  شروعْ األوروبي ھذا المَ  االتحادُ  َدَعمَ  دْ قَ لَ 

  . الفنيّ الثقافي وَ  بيرِ عْ في التَ معاً َمل والشابات للعَ 

  

ً اليومْ  مْ كُ رؤيتُ إنَّ  ً َوأْنُتْم اآلنْ ناھُ  جميعا  قينْ شوّ تَ مُ وَ  دينْ حَّ وَ مُ  ، َبْعدما َعِملُتْم معا

  . هْ ذِ ھَ تاَبَعْة َدعْم مبادراْت كَ مُ نا على عُ جِّ شَ ْمٌر يُ أَ  ،ليناعَ  مْ كُ مھاراتِ  ِض رْ عَ لِ 

  



في  بنانْ لُ  تْ زَّ التي ھَ  ةْ المأساويَّ  األحداثِ  دَ عْ بَ  ساءْ ھذا المَ  ضْ رْ ھذا العَ  ديمُ قْ ري تَ جْ يَ وَ 

َوَيِقُف االتحاد األوروبي إلى جاِنْب َجميْع اللُبنانيين، ًوَنْحُن ُنريْد  الماضي. األسبوعِ 

  .الشاباتْ وَ  لشبابْ ا للجميع، َوخصوصاً لِ متابعة َدعِمن

 

لون معاً  مْ كُ ألنَ  أساسيٌ  بنانْ لَ  وشاباتْ  شبابْ  مْ تُ أنْ  مْ كُ نَ يْ بَ  ِط◌َ الروابِ  إيجادُ  إنَّ  ُتِشكِّ

 ھذا، وَ سلميّ وَ  ُمتسامحْ ، مستقبل لبنان لْ بَ قْ تَ سْ مُ البني يَ س نْ مَ  مْ تُ أنْ فَ ُمْسَتْقَبْل ھذا البَلْد. 

  جميعاً. ما َنتمّناْه 

 

ُ ھا. وَ مَ عَ دَ وَ  ةْ رَ بادَ المَ  هْ ذِ في ھَ  شاركَ  نْ مَ  ميعْ جَ  رَ كُ أشْ  أنْ  دُّ وَ أَ   مْ كُ يْ لَ عَ  طيلَ حتى ال أ

  . رضْ العَ عاً بِ مَ  عْ تِ مْ تَ سْ نَ  عونا اآلنْ ، دَ الكالمْ 

  

   كراً.شُ 

 
 
 

 


