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  كلمة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان
  السفيرة أنجلينا أيخهورست

 
 المحدثة في كلية تدريب سبلين  المنشآتحفل افتتاح 

 
  2014نيسان  15كلية تدريب سبلين، 

 
 للمطابقة عند اإللقاء

 
 

  ، دبور فسطين أشر لف فيرس سعادة
  في االتحاد األوروبي،   ضاءاألع سعادة سفراء الدول

  دة المديرة العامة لألونروا في لبنان آن ديسمور، سعا
  ، مدانلينا ح ةيسطينالفل بنانيةالل ة لجنة الحوارلثمم حضرة

  ،محمد عمر ة سبلينيدبل ئيسر  ةر ضح
  ،محمد السعودي صيداحضرة رئيس بلدية 

  ة، يلمحطات الوطنية والللي السممث ةر ضح
  طيني، سالفل نتدى األعمالمة و يعبالش لي اللجانثرة ممضح
  ة، السادو  داتة السير ضح

  اء، عز قاء األدديقات واألصالص
 

ما في ذلك ديدة، بجها الشآتنتتاح مالف وم في كلية تدريب سبلينيم الهنا معك كونني أن أدسعي
 هذا.  عائالقدم الر  ةكر  بعلم

  
هي ر لى البحل عقعها المطو مو ، ضرها األخحرمعة، و واسها الفوفص ، معههذ تدريبالكلية  إنّ 
  جديدة. ةساحم وتوفر لهم، لى التعلمه إبناتو  الشاب دعو أبناء الجيلجاذبة تو  ة محفزةعل بيئالفب

 
م عنحن ندبنان. و روا في المنطقة وفي لاألولى لألون المانحة ةو الجهاالتحاد األوروبي ه إنّ 

   .المهني دريببالت ةالخاصة و يو بر بالكامل برامج األونروا الت
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  . ليم النظاميعلى التإ صولم و هييجاد فرص تعلم جديدة لمن ليس لدعلى إ كما نعمل
  
، ومن المؤسف أن يكون هناك ةياجات الخاصوي االحتمن ذ األطفال هناك عدد كبير منو 

ليس لديهم وصول إلى التعليم النظامي. فلألطفال ممن في لبنان  نالكثير من األطفال الفلسطينيي
   الحماية والمستقبل.الحق في التعليم الذي يؤمن لهم 

  
الممكنة  واألعمال صفةاألر  ، بما فيهاكلية تدريب سبلينة في جز نمال مالاألع ف تسمحو سو 
  . من ذوي االحتياجات الخاصة لألطفال ضلفوصول أ خرى، بتأميناأل
  

أوّد أن أشكر األونروا، السيما السيدة آن ديسمور، وجميع المعنيين بالمشروع، بمن فيهم مدير 
  واألونروا، على الجهود المبذولة والنتائج المحققة.  والعاملين فيهادريب سبلين كلية ت

  
 جهاتديد من العال ثالنمي ينمباراة تجمع فريقم بقدال كرة بملع تاحتة افويسرني بصورة خاص

 هلاألالطالب و  ، أيمشتركال لمعهذا الكدليل على  مبادرةال فاعلة التي تشارك في هذهال
  ينا.ظفو مونروا و واأل رسيندموال
  
  ة. نا، يستعدان للعب ألول مر ي، فريقينفريقال يةؤ ر أيضًا تسرني و 
  
 رًا. شك


