
 أيُّها الحفُل الكريم 

 نا.  ز  تميُّ  نا سرُّ نا، و صبرُ ق  تفوُّ   نا سرُّ إصرارُ نا،   نجاح    نا سرُّ مثابرتُ 

 نا.  ج  بتخرُّ  اليوم   م لنحتفل  كُ نا بحضور  فرح   عن   رُ ال تعب    ا بعد، فالكلماتُ أم  

  جاح  الن    دُ نحص    واليوم    ،نا الخير  زرع  جتهاد . لقد  واال  دُّ ها الج  التي مل    نا الجميلة  ام  أي    عُ ود  نس   اليوم  
 والخير.  

فيها   قُّ نشُ جديدة،    مرحلة    ها لنبدأ  وتحديات    هاصعاب  ينا  تخط  نا وقد  حيات    من    مرحلة    نختتمُ   اليوم  
 للمستقبل.  نا طريق  

 الذي احتوانا.  المكان    عُ ا، نود  نا بعض  بعضُ  عُ ود   ن  عين، وها نحن اليوم   األيام كغمضة   ت  لقد مر  

نا ال ننسى فرح    م   ض  . و في خ  سينا األلمن  يُ   ج  خر  الت    فرح    راق، لكن  و ف    لقاء  الحياة،    ةُ ن  ها سُ إن  
كل   كر  بالشُّ   ه  جُّ و  الت   احتضن    اإلدارة    أقصدُ   ،ناساند    من    إلى  وشج  ت  التي  المثابرة،  ت  ع  نا  على  نا 

يبخ  نا  وأساتذت   لم  علينا  الذين  وكر    بعلم  لوا  توجيه،  وقت  أو    ة  العملي  لخدمة     م  ه  ومهارات    م  هُ سوا 
      ة.مي  علُّ الت  

 م.  ه  م و توجيه  ه  صح  بنُ نا ر  أز   ون  د  يشُ  ة  قو   ح  ف  ن  ا  نا فكانوا دائم  ا أهلُ أم  

 م. لكُ  فخر   مصدر   م، ونكون  كُ جهد   ع  نا حتى ال نضي   نا أقصى جهود  لقد بذل  ا نقول: فلكم جميع  

الت  ، وعاند  اماألي    هاألجل    نااألحالم ، وسابق    نا مع  تواعد  لقد   ، قديروالت    نا الحب  ل  ، ون  فيها  عب  نا 
 هذا النجاح.    لتحقيق   صبر   من  ى لنا ما تبق   نا بكل   م  ز  وع  

  ُص غو ن  ذكرى جميلة    هذه األيامُ   ا ستكونُ وغد  ا.  ا لكم جميع  احترام    عات  القب    م ونرفعُ كُ عُ نود    واليوم  
  ويا أنشودة    المطر،  ات  بزخ    يا ذكرى مبللة    ا. فوداع  األحزانا  نت  واعتصر    المواجعُ   انت  ما أذاب  كل  فيها  

 ها. فراقُ  ناعلي  يعز    حياة   ، ويا صور  الحب    في سماء  

 عشتم، عاشت  القلبين  األقدسين، عاش لبنان.


