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

  
 معالي وزير الزراعة أكرم شهيب،

 صحاب السعادة،أ
 الخريجات والخريجون األعزاء، 

   الدكتورة آنا زوتوال، "مينوبريو "مؤسسةحضرة مديرة مدرسة 
 حضرة مديري المدارس المهنية التابعة لوزارة الزراعة، 

  ، "أفسي"منظمة الزمالء من 
  غير الحكومية" بالدي"حضرة ممثلي منظمة 

  حضرة السيدات والسادة، 
  

هو هذا إن حفل التخرج .  االندفاع والعالقة مع المجتمع وحس االنتماء والمسؤولية واإلنجازنحتفل اليوم بطاقة
  .النجاح والتقدمعلى التصميم على دليل 

   
وعندما سنحت الفرصة، لم نتردد بدعم . لالتحاد األوروبي شراكة عريقة مع الحكومة اللبنانية ووزارة الزراعة

، "أفسي"ًراعة لتقديم سبعة برامج تدريب خاصة، جنبا إلى جنب مع منظمة سبع مدارس مهنية تابعة لوزارة الز
  .غير الحكومية" بالدي" ومنظمة "مينوبريو "مؤسسةوبالتعاون مع 



. رس المشاركة والمعلمين والطالبالمنافع الكثيرة للمدا على خير مثال القصير الذي شاهدناه للتو  الفيديوّإن
س الزراعية السبع في عكار والبترون والمتن والشوف وبعلبك ومرجعيون تجهيزات المداروسوف يتم تحديث 

جمعية الزيارات من عالوة على ذلك، سيتم اإلفادة من الخبرات بشكل مباشر عبر . حسينهاوالنبطية وت
العالقات الشخصية  تطوير هذه قيمة مضافة تحققها المقاربة الندية تضاف إلىوٕ واليها، "مينوبريو"

للقطاع الزراعي وسوق العمل في لبنان تطلعات الشبان والشابات " أفسي"فهم منظمة لبي وي. والمؤسسية
من دارس واألساتذة  المكما يستفيد مديرو. اللبنانيين والسوريين، كما شرح بعض المتخرجين في هذا الفيديو

الخبرة  هم وخلفياتهم وجنسياتهم أعمارعلى اختالف لشابات والشبانتحصل إالتدريب في لبنان وايطاليا، و
   . والشهادات

  
  حضرة السيدات والسادة، 

  
ومنذ عام . من استجابة االتحاد األوروبي لمواجهة تداعيات الحرب السورية في لبنانهذا المشروع جزء 

ًوقدمت الدول األعضاء مبلغا . ون يورو لدعم لبنان ملي450، خصص االتحاد األوروبي حوالى 2012
لدعم منه  الجزء األكبر ُعدات اإلنسانية لالجئين، رصد للمسانادعمجزء من صص ُوفي حين خ. ًمشابها

 قد ركزنا علىو.  والالجئين السوريينية اللبنانية الفقيرةالمؤسسات اللبنانية لتقديم الخدمات للمجتمعات المحل
اه والصرف الصحي والنفايات المي( والرعاية الصحية األولية والبنى التحتية المحلية التعليم االبتدائي والمهني،

   ). الصلبة
  

 ومنظمة ،"مينوبريو" وجمعية ،"فسيأ"أكرم شهيب وفريقه في الوزارة، ومنظمة أود أن أشكر معالي الوزير 
 في جانب الشعب اللبنانيالوقوف إلى في االتحاد األوروبي سوف يستمر  و.غير الحكومية اللبنانية" بالدي"

  .عبةهذه األوقات الص
   

  . ، فإذا عملتم بجد، تحققت أحالمكميجات والخريجين أتمنى كل التوفيق الخرٕوالى
  

  .ًشكرا


