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************************* 
 للمطابقة عند اإللقاء

 

  السيدة هيلي أوسيكيال،حضرة مديرة شؤون األونروا في لبنان باإلنابة 

   في لبنان أشرف دبور، فلسطينسفير سعادة 

  أيها الحفل الكريم، 

 لبات والطالب األعزاء، االط
 

 من المدارس في المرحلتين في لبنانالفلسطينية  يتسرب الكثير من التالمذة في المخيمات والتجمعات
  .االبتدائية والثانوية

  .ي لبنان تعليمهم العالي الجئ فلسطيني ف100 من كل 6 يستكملو

   .  غير مقبولةإنها إحصاءات

لطالب الفلسطينيين الشباب تسمح لًيتعين علينا جميعا العمل على إيجاد الظروف المناسبة التي لذا 
يجب تسهيل وصول الالجئين الفلسطينيين إلى التدريب المهني وأنشطة تطوير  كما .بالدراسة الجامعية

 .عليها في سوق العملًفعليا ًهد طلبا  تشالمهارات األخرى التي
 

  الطالبات والطالب األعزاء، 



  .  بالعمل الجاد والنتائج الممتازة والحماس للمعرفة والتعليملإلشادة هنا اليوم نجتمع

ً طالبة وطالبا المعا نالو39 بيننا هذا المساء   .2015-2014ًا منحا جامعية للسنة األكاديمية ً

ًجا فلسطينيا مميزا أتموا بنجاح تحصيلهم الجامعي هذه السنة خري72 تكريم كما يسرنا ً ً .  

كما أهنئ عائالتكم ومعلميكم وأصدقاءكم وكل من دعمكم لتحقيق هذا . ًأهنئكم جميعا على نجاحكم
  . اإلنجاز الملفت وآمن بكم

 .  بداية رحلة جديدةإنها

وسوف تبنون شبكة واسعة من . ًسيتيح لكم التعليم الجامعي النضج الفكري ويعطيكم أفكارا ومعارف جديدة
فاستفيدوا . العالقات الجديدة وتطلعون على تجارب ثقافية تدعم تطوركم الشخصي وتعدكم لمستقبل أفضل

  . ًجيدا من هذه الفرصة الرائعة
 

 الخريجات والخريجون األعزاء، 

آمنوا . شل وتجرؤوا على مواجهة األخطاروال تخافوا من الف. تستمروا في سعيكم للمعرفة آمل في أن
 .بأنفسكم وبمن دعمكم

ًوان أحدا ال يعرف ما . ّنحن نعيش اليوم ربما أكثر من أي وقت مضى في عالم سريع الوتيرة والتغير ٕ
. لكن مع التغير تأتي الفرص. لفي المستقبسيبدو عليه المشهد السياسي واالقتصادي والعلمي والثقافي 

ُوتستطيعون جميعا وضع قواعد جديدة أكثر عدالة، وبناء عالم أكثر إنصافا يتاح فيه لشا ً بات وشبان ً
  .ذويكمن، المزيد من الفرص التي لم تتح لسطينيين آخريلشابات وشبان فلآخرين، 

 فلسطين، ولدولة فلسطين التي لمجتمعكم، ولشعبٕمهمة وايجابية ًآمل في أن يكون لكم جميعا مساهمة 
ًنريدها جميعا واقعا على األرض قريبا ً ً . 

 

 . ًأهنئكم جميعا مرة أخرى

  . ًشكرا


