
 
 
 

 

 

 

 

 

 األوَروا تسهى دفعت جذٌذة يٍ انبٍىث
 

دضٝشاُ اىزسيٌٞ اىزذسٝجٜ ىَْبصه جذٝذح فٜ ثي٘مبد  11ّٗشٗا فٜ ًٝ٘ ثذأد األ

N13, N20, N100, N10.R5  ٗقذ سيٌ ٍجْٚ اىَجزقٞخ فٜ اىشصٍخ االٗىٚ.  04 ـٗاى

ٗ  N13ِٞ ٍذال رجبسٝبً فٜ اىجي٘م82ٗ  شقخ 111ٍجْٚ رذز٘ٛ ػيٚ  63سج٘ع ٕزا األ

N20ثبس ػِ ٘ا ٍفبرٞخ ٍْبصىٌٖ ٗشٞنبد ثذه األٕبىٜ اىزِٝ رسيَ. ٗقذ ػجش األ

 سؼبدرٌٖ ٗفشدزٌٖ. 
 

ىٚ ٍْضىٜ اىجذٝذ ثؼذ سذ سْ٘اد ٍِ إػ٘د أخٞشاً أّب "إّٔ ىًٞ٘ ػظٌٞ ثبىْسجخ ىٜ فأ

اىْضٗح ٗاىَؼبّبح فٜ اى٘دذاد اىسنْٞخ اىَؤقزخ" رق٘ه ْٕٞخ ػ٘ع ٍِ سنبُ اىجي٘ك 

N20.   " ُٟػ٘د ىَْضىٜ اىجذٝذ أّب أاىذٞبح فٜ اىجشمسبد اىَؤقزخ طؼجخ ىيغبٝخ. ا

ؼجشاىسٞذ أمشً اىْجبس شؼش ثبىشػب ػِ اىْ٘ػٞخ ٗاىزٖ٘ئخ ٗاىؼ٘ء فٜ اىَْضه. ٗٝأٗ

ّٗشٗا ٗاىَبّذِٞ ٗمو اىَؼِْٞٞ ىَسبػذرٔ فٜ اسزشجبع االسزقشاس ػِ شنشٓ ىأل

سٙ ثقٞخ اىؼبئالد فٜ ٍخٌٞ ّٖش اىجبسد أ َبال دْٞإىؼبئيزٔ ٍؼٞفبً " سؼبدرْب ىِ رنزَو 

   شؼ٘سٛ اىًٞ٘" ّفسرشؼش 
 

ىيجْخ اىشؼجٞخ فٜ ٍخٌٞ ّٖش اىجبسد   سش"اىذٗسٛ"اىث٘ ػيٜ ، اٍِٞ أٗٝق٘ه اىسٞذ جَبه 

ُ إػبدح اإلػَبس ألُ ٝزٌ رسشٝغ ٍَٖخ ّٗذِ ّأٍو أّٖب ىخط٘ح إٍؼيقب ػيٚ اىذذس " 

قذً اىَجزَغ اىذٗىٜ ب اٍو فٜ أُ ٝرضاه رْزظش. ٗميْ ٍبمثش ٍِ ّظف اىؼبئالد أ

 ػَبه". ٍضٝذاً ٍِ األٍ٘اه ىيَششٗع دزٚ رزسشع ٗرٞشح األ
 
ّٔ ىًٞ٘ سؼٞذ ثبىْسجخ ىيؼبئالد إٍب اىسٞذ ٍذَذ ػجذ اىؼبه ، ٍذٝش اىَششٗع فٞق٘ه "أ

إػبدح ػَبسٕب ّٗذِ ّشؼش ثبىفشح ٗاىغجطخ ٍثيٌٖ.  ٍغ إاىزٜ ػبدد اىٚ ٍْبصىٖب اىَؼبد 

ىٚ ٕذفْب ٕٗ٘ ػ٘دح مو اىؼبئالد إٍٗغ ػ٘دح مو ػبئيخ ّظجخ أقشة ػَبس مو ٗدذح إ

ػَبس إػَبسٓ. سزسزَش األّٗشٗا فٜ اىزقذً ثأػَبه إػبدح اإلىٚ ٍخٌٞ اىجبسد اىَؼبد إ

 ٍِٞ ٍب ٝيضً ٍِ اىزَ٘ٝوفٜ اىؼَو ػِ قشة ٍغ اىَبّذِٞ ىزأ مثش ٗىِ رأه جٖذاأ

ٗاقؼبً. ّذِ  أٍشادح اىؼبئالد ػَبس ٗػ٘اىَطي٘ة فزجشػٌٖ اىسخٜ  جؼو ٍِ إػبدح اإل

إػَبسٕب ٍغ ىٚ ثٞ٘رٖب اىَؼبد ىًٞ٘ اىزٛ رؼ٘د فٞٔ مو اىؼبئالد إىٚ رىل اإّزطيغ 

    "قزظبد فٜ اىَخٌٞ.اىْٖ٘ع ثبىذٞبح ٗاال

 ٤٨٨  عـذد رقى                           ٣١٤٢، حزٌراٌ ٤١



توزيعات االونروا النقدية لالجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان 
 

 ىْقذٝخ ىالجئِ اىفيسطِْٞٞٞ ٍِ س٘سٝبسزقً٘ االّٗشٗا ثج٘ىخ ر٘صٝغ جذٝذح ىيَسبػذاد ا

 دضٝشاُ.  84اىٚ  11ٍب ثِٞ 

 

 ٍسبػذاد ّقذٝخ ىالٝ٘اء رخزيف ػيٚ دست دجٌ اىؼبئيخ4 -1

o  ٍِ أشخبص4 6شخض اىٚ رسزفٞذ اىؼبئيخ اىَنّ٘خ 

 ىٞشح ىجْبّٞخ 844,444

o  ٍِ 4أشخبص ٍٗب ف٘ق 0رسزفٞذ اىؼبئيخ اىَنّ٘خ 

 ىٞشح ىجْبّٞخ 644,444

 (ىنو فشد ٍِ اىؼبئيخىٞشح ىجْبّٞخ  04,444غزاء )ٍسبػذاد ّقذٝخ ىي -2

 ربسٝخ، أٗقبد، ٗأٍبمِ اىز٘صٝغ ىَْطقخ شَبه ىجْب4ُ 

 
 شًال نبُاٌ 

 حزٌراٌ 02 حزٌراٌ 73 حزٌراٌ 72 حزٌراٌ 71

يذرست 

 بتٍر

يخٍى َهر 

 انبارد

يٍ انساعت 

صباحاً  2422

حتى انساعت 

 يساءاً  0422

يٍ انساعت 

صباحاً  2422

حتى انساعت 

 ظهراً  70422

- - 

يذرست 

 يجذو

يخٍى 

 انبذاوي

يٍ انساعت  -

ظهراً  7422

حتى انساعت 

 يساءاً  0422

يٍ انساعت 

صباحاً  2422

حتى انساعت 

 يساءاً  0422

يٍ انساعت 

صباحاً  2422

حتى انساعت 

 يساءاً  0422

 

ىفيسطِْٞٞٞ ٍِ س٘سٝب اىَسبػذاد اىْقذٝخ اىزٜ رقذٍٖب االّٗشٗا ىالجئِٞ اٍجيغ إُ 

.ىإلٝ٘اء ٗاىغزاء ٗٗرٞشح رقذَٖٝب ٝؼزَذاُ ػيٚ دجٌ اىزَ٘ٝو اىَز٘فش ٍِ اىذٗه اىَبّذخ  

اىَؼيٍ٘بد ٝشجٚ االرظبه ثبىجبدثخ االجزَبػٞخ ػي4ٚ  ٍِىالسزفسبس أٗ ىَضٝذ 

14100336 

 يشروع انذعى انذراسً 
 

يوم الجمعة في  31/5/2013قام مشروع الدعم الدراسي احتفاال تكريميا بتاريخ أ
ساحة مدرسة غزة/بتير لتكريم طلبة الدعم الدراسي الذين احرزوا تقدماً ملحوظاً 

طالب و هاليعدد من الشخصيات والفعاليات واأل وقد حضره ،من خالل البرنامج
 ،قامة معرض للرسوم وصور ووسائل من إنتاج طلبة الدعمإكما سبق ذلك  الدعم.

ناشيد غاني واألفولوكلورية والتراثية وعدد من األات التخلله عدد من الرقص  اكم
 ،معلمي الدعم على جهودهم الجبارةوتكريم  ،الشعبية وتوزيع الجوائز للمتقدمين

 كلمة برنامج الدعم.المدارس و ةوكلمة ادارا ،هلكلمات لألوتخلله 
 
سٗثٜ رذبد االٕٗبىٜ ثبالدزفبه اىََٞض ٗثجشّبٍج اىذػٌ اىَذػً٘ ٍِ اإلشبد األأ

مالد اّزٖٚ االدزفبه ثزقذٌٝ ثؼغ اىذي٘ٝبد ٗاأل، ٗاىّٞ٘سف آٍيِٞ ثئسزَشاسٓ

 .اىشؼجٞخ

_________________________________________________ 
 

 4يراجعتأو نهًزٌذ يٍ انًعهىياث ٌرجى يُكى فً حــــال ورود أي خطأ يطبعً فً َشرة آخر انًستجذاث 

 tayyar@unrwa.org-f.el  عهى انبرٌذ االنكترو4ًَانسٍذ فادي انطٍار   الــنشًاانتىاصم فً  يكتب

 790424 03ث4  

  m.mustafa@unrwa.org  4عهى انبرٌذ االنكتروًَ انسٍذة يٍسىٌ يصطفى يكتب االعالو فً انبذاوي

 29722230ث4 

 

تقدم  من  الن ا التعنر   هذه النشرة 
 ة للتنميةم  الوكالة الفرنسي السالي

 

اليوم المفتوح في معهد 
 الشمال المهني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌ ٍؼٖذ اىشَبه ىيزذسٝت اىَْٖٜ ّظ  

اىًٞ٘ اىَفز٘ح اىسْ٘ٛ فٜ ٍخٌٞ ّٖش 

اىجبسد ىؼشع اّجبصاد اىطالة 

 . 8416-8418ه ػبً ٗأػَبىٌٖ خال

 

ٕبىٜ اىطالة ٗاىيجْخ أدؼش اىْشبؽ 

أفشاد ٍِ اىشؼجٞخ ٗاىفظبئو ٗ

 ّٗشٗا.اىَجزَغ ٍٗ٘ظفٜ األ

 

إداسح دَذ داٗٗد اىطبىت ٍِ أٝق٘ه 

ػَبه 4" ّذِ فخ٘سُٗ جذاً األ

ثؼشع ٍب قَْب ثبّجبصٓ  خاله اىؼبً 

 ىيجَٞغ".  
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