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الكرامة  "  مع فريق األميرآية تحت شعار   لقاء ودي   في   الفلسطيني   فريق الرغبي

   " للجميع
  

تقيم     ) أونروا (  غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين   وآالة   وبالتعاون مع "  الكرامة للجميع "  تحت شعار
  الفلسطيني   ودية بين فريق الرغبي   بيروت مباراة رغبي   الجامعة األميرآية في   الدائرة الرياضية في

وستحضر  .  عند السادسة مساًء   شباط الجاري   18   الملعب األخضر في   الجامعة وذلك في   ونظيره في 
والمفوض العام لالونروا السيد    لبنان السيدة أنجلينا ايخهورست،   في   المباراة مفوضة اإلتحاد األوروبي

وممثل منظمة التحرير    األونروا السيد سلفادور لومباردو،   ومدير الشؤون اللبنانية في   غراندي،   يليبوف
  ممثل وزير الرياضة والشباب اللبناني،   يوسف شاهين،   والسيد   لبنان الدآتور عبد اهللا عبد اهللا،   في

المناسبة لممثلين للجامعة    وسُتلقى خطب في  . زلبنان السيد بروس إدوارد   وممثل السفارة األوسترالية في 
وبعد المباراة سيتم توزيع الجوائز وتبادل  .  ويتم التعريف بالالعبين   واألونروا واالتحاد األوروبي،

   . األولى من نوعها بين الفريقين   وهذه المباراة هي .  الهدايا التذآارية
وأجرت بالتعاون معها دراسة ألوضاع    سبات سابقة عديدة،منا   وقد تعاونت الجامعة مع األونروا في
استضافت الجامعة    2008   شباط   وفي    . 2010   العام   لبنان في   الالجئين االجتماعية واالقتصادية في

  المجتمعات العربية المضيفة،   حول تحديات مخّيمات الالجئين الفلسطينيين في   مفتوحًا   ونقاشًا   حوارًا
  شباط   آما عقد لقاء مع السيدة أبو زيد في .  بمشارآة المفوضة العامة للوآالة آنذاك السيدة آارن أبو زيد 
وقد بدأت األونروا آمكتب أنشأته األمم   . وقد بدأ التعاون بين الجامعة والوآالة قبل عقود    . 2006 

لسطينيين ولتنسيق وتقديم مساعدات هيئات األمم لمساعدة الالجئين الف   1948   تشرين الثاني   المتحدة في
آانون    8   تأسست في   وقد انبثقت منه األونروا التي .  غير الحكومية لهم   المتحدة المختلفة والمنظمات

   . 1950   أول أيار   في   وبدأت الوآالة عملها الميداني    . 1949   األول
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  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   في تأسست الجامعة األميرآية
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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