
 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نضاء مصر يشارك بورشة جعسيس الخدمات الصحية

  
 

 املدويفى اطاز اهخمام الاجداد بدعم الخدماث الصحُت، ومد حظىز الخعاون مع مؤطظاث املجخمع 

 ، هدفذ الىزػت الى  للخيظُم ػازن الاجداد فى وزػت عمل علدتها  وشازة الصحت والجهاث الحيىمُت، 

ت  بين العاملين فى املجاٌ الـحي بالجمعُاث الاهلُت و كطاعاث وشازة الصحت  وباألخف  الادازة املسهٍص

 .لإلعالم الـحي والظياوي 

ىشازة الوزػت العمل بيلمت وهُلت وشازة الصحت اًمان عبد الجىاد والتي اهدث فيها على اهخمام  بدأث

 اث وزفع الىعي الـحي  مً خالٌ وكع بسامج مؼترهت.بالؼساهت مع املجخمع املدوي بهدف جلدًم الخدم

ص الصحت فى مـس وذلً مً خالٌ  بِىما طسح دمحم هىح  على املىخب الفنى بالىشازة مداوز الخعاون  لخعٍص

ص لخىشازة الحشجُع الدؼبًُ بين الجمعُاث و   الخدماث الصحُت .عٍص

ط بأهداف الخىمُت التي وكعتها الامم طسخذ هدي بدزان زئِع الاجداد أهمُت كلُت الصحت والتي جسجب

وزبطذ كلُت الصحت بالهدف الخامع املسجبط بالخدماث الصحُت، املخددة وخاؿت الهدف الثالث 

املسجبط بخمىين اليظاء، واػازث فى ولمتها الى اهمُت الخىعُت الصحُت وجأزيرها البالغ، واعطذ فى هرا 

عدًدة منها الخلصم وكعف اللدزاث العللُت، الظُاق كلُت طىء الخغرًت وما ًيخجه مً مخاطس 

 مؼددة على اعخباز هره الللُت كلُت امً كىمي ليىنها جؤزس فى الاحُاٌ اللادمت .

الاجداد العام للجمعُاث والاجداد العام  منهم الاجداداث والجمعُاث الاهلُت ػازن بالىزػت عددا مً 

وغيرها مً الجمعُاث والاجداد الىىعُت العاملت فى  لجمعُاث السوجازي والاجداد الىىعي  للبدىر الطبُت 

طت للخدماث والجهاث العاملت  فى املجاٌ ، و مجاالث الصحت اهتهذ الىزػت باالجفاق على وكع خٍس

ص الخدماث الصحُت والخىعُت والتي حعد حصء مً الىكاًت مً  الـحي، والخيظُم بين جلً الجاث لخعٍص

 املسق
 

 داخل العدد :

ضببببببعي ة  نثمثيببببببل الىضبببببباء  بببببب  ال   ببببببانضبببببب   

 ......وكواعد اللعبة الضياصية ظا ة للمرأة

نضاء مصر يناكش مشكالت ا ياه بالحعاون 

 مع وزارة الري 

 حملة محخافيش ثواصل انشطتها با دارش 

 

 

 الاثحاد العام لىضاء مصر 

 

 

1 

 أنشطحنا 

هفذذر الاجدذذاد خذذالٌ مذذازض اوؼذذطت مخىىعذذت  عذذدة 

مدافغذذذذذذذذذذذذاث وبالخعذذذذذذذذذذذذاون مذذذذذذذذذذذذع حمعُذذذذذذذذذذذذاث اهلُذذذذذذذذذذذذت 

وحهذذذذذاث خيىمُذذذذذذت منهذذذذذا وشازحذذذذذذي الذذذذذسي والصذذذذذذحت ، 

ػذذذذذذذذذذملذ  الاوؼذذذذذذذذذذطت كلذذذذذذذذذذاًا الصذذذذذذذذذذحت والخعلذذذذذذذذذذُم 

 والسي. 

همذذذذا اطذذذذخمسث خملذذذذت مخخذذذذافِؽ فذذذذى اوؼذذذذطتها فذذذذى 

مىاهلذذذذذذت العىذذذذذذف كذذذذذذد الاطفذذذذذذاٌ واليظذذذذذذاء، همذذذذذذا 

ٌى مؼذذذذذذذىالث هفذذذذذذر هذذذذذذذدوة مىطذذذذذذذعت بالؼذذذذذذذسكُت خذذذذذذذ

املُذذذذذذاه والذذذذذذسي بالخعذذذذذذاون مذذذذذذع اللُذذذذذذاداث اليظذذذذذذائُت 

 والاهلُت ووشازة السي.

ذذذذذذذذذص   بِىمذذذذذذذذا هذذذذذذذذذاكؽ مذذذذذذذذع وشازة الصذذذذذذذذذحت طذذذذذذذذبل حعٍص

ع اللجىذذذذذت  الخذذذذدماث الصذذذذذحُت مذذذذذً خذذذذذالٌ جأطذذذذِذ
ين  تالخيظُلُ  لصحت املـٍس



 

 

  

 
 

الاجداد العام ليظاء مـس بالللاًا الصحُت والبُئُت،   فى اطاز اهخمام

وخسؿه على الخيظُم بين اللُاداث اليظائُت والخىفُرًت،  علدث زابطت املسأة 

العسبُت بالؼسكُت أخدي حمعُاث الاجداد هدوة مىطعت خٌى اهمُت جسػُد 

 اطتهالن املُاه، وهرلً املؼىالث املخعللت بخلىر مُاه الؼسب و السي.

 

ت للخىعُت جد  در خالٌ الىدوة املهىدض هؼام ؿابس زئِع إلادازة املسهٍص

وإلازػاد املائي، خُث جىاٌو كلُتي الحفاظ على املىازد املائُت وخماًتها مً 

 الخلىر.

ىاث هىدي زئِع زابطت املسأة العسبُت اهخمام اجداد وظاء  بِىما أوضحذ ٍش

عت وهى ما ًؤزس فى صحت مـس بللُت املُاه الزجباطها بللاًا الصحت والصزا

ت . حدًس بالرهس  سجبط اًلا بللاًا ومؼىالث املسأة املـٍس ين عمىما ٍو املـٍس

ان الىدوة ػهدث خلىز واطع مً اللُاداث اليظائُت وممثلي املجخمع املدوي، 

هما ػازهذ فيها  الىائبت سحس تهامي على  مجلع الىىاب عً دائسة مؼخٌى 

     الظىق بالؼسكُت
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 نضاء مصر يناكش مشكالت ا ياه بالحعاون مع وزارة الري 

 

 أنشطة جمعيات الاثحادمن 

 يطال  بمواجهة العنف ضد ا رأة« مصرنضاء 

 

الب الاجداد العام ليظاء مـس بسئاطت هدي بدزان، ط

بمىاحهت وافت مغاهس الخمُيز والعىف الري ًمازض كد 

 اليظاء في املجاٌ العام.

 

 
 

الري علده الاجداد  وهاكؽ  الثلافيحاء ذلً في الـالىن 

كلاًا العىف والخمُيز كد اليظاء والاطفاٌ، والري علد 

 بدلىز عدد مً الخبراء في كلاًا الىىع الاحخماعي .

على حاهب آخس طالب الاجداد أن ًلىم املجلع اللىمي للمسأة 

بدؼىُل لجىت جدلُم داخل هادي الصمالً  عد ما وؿفه 

د  عم علىاث بددور عىف، وجمُيز، وجدٍسم، ك

الىادي، وهى ألامس الري ًىتهً وافت املعاًير اللاهىهُت 

والدطخىزٍت وهرلً  الاطتراجُجُت الىطىُت ملىاهلت العىف 

ت.  كد اليظاء التي جخبىاها الدولت املـٍس

  

ًرهس أن الاجداد طبم وطالب  ظسعت إوؼاء املفىكُت 

ي في املظخللت ملىاهلت الخمُيز والتي أكسها الدطخىز املـس 

ت مً اليظاء، وأن ًيىن  53املادة  على أن ًيىن هـف العلٍى

ت "كىاهين،  عُت املـٍس أخد مهامها مساحعت البيُت الدؼَس

ت بين السحاٌ واليظاء.  وكسازاث" وحعدًل الىـىؾ الخمُيًز

 



  

    

 

 

 

خالٌ مؼازهتها فى مؤجمس " أزس الخغيراث الظُاطُت والاكخـادًت والاحخماعُت على 

هدي بدزان  الامين العام لالجداد اليظائي أػازث  واكع املسأة العسبُت"   ببيروث

وظب جمثُل اليظاء الى أن  العسبي 

كعُفت .....وكىاعد  فى البرملان

، اللعبت الظُاطُت عاملت للمسأة 

مطالبت بالعمل على الغاء وافت 

 اػياٌ الخمُيز 

 

 

العسبي فى أعماٌ املؤجمس إلاكلُمي  ائياليظػازهذ هدي بدزان الامين العام لالجداد 

والري ” أزس الخغيراث الظُاطُت والاكخـادًت والاحخماعُت على واكع املسأة العسبُت“

علد  ببيروث  بدعىة مً املجلع اليظائي اللبىاوي  وهُئت ألامم املخددة للمسأة و 

 مىغمت املسأة العسبُت.

اللبىاهُت العماد مِؼاٌ عىن الى  طعى املؤجمس الري هفر بسعاًت زئِع الجمهىزٍت 

ت العسبُت وجدعُم الدؼبًُ ما بُنها  جىزُم الخعاون والخلامً بين املىغماث اليظٍى

 فُما ًخف ازس الخغيراث املدظازعت بالىطً العسبي على وكع اليظاء .

 

وللد اللذ هدي بدزان ولمت باملؤجمس عً اهمُت ودوز واػياٌ مؼازهت اليظاء 

طُاطُا، اوضحذ بدزان أن  املؼازهت الظُاطُت جؤدي إلى ػعىز الفسد بالىسامت 

واللُمت إلاوظاهُت وجخلم لدًه الؼعىز باالهخماء واجخرث مظألت  املؼازهت اهمُت  في 

واملىازُم  الاجفاكُاث العدًد مً

الدولُت بما في ذلً إلاعالن العالمي 

لحلىق إلاوظان، والعهد الدولي 

للحلىق املدهُت والظُاطُت. أما 

باليظبت  ملؼازهت املسأة طُاطُا  جفىق 

ذلً أهمُت خاؿت إذ جسجبط بللُت 

جمىُنها، وبخدلُم املظاواة،  فمً 

خاللها  جخسج املسأة مً الحيز الخاؾ 

ل باألطسة لدؼترن في الحيز املخمث

العام، وحظخطُع الحـٌى على 

الحلىق ألاطاطُت لها وحؼازن فى إدازة املجخمع وجىحيهه، هما ان  مؼازهت املسأة 

طُاطُا  ججظُد لفىسة املظاواة   واملؼازهت اًلا الحجس  ألاطاس ي للدًملساطُت. 

م في إعادة جسهُب وحؼيل إخدي آلُاث الخغير الدًملساطي في املجخمع التي حظاه

 بىِخه وهغامه الظُاس ي اطدىادا إلى خاحاث ومـالح املىاطىين الحلُلُت

 

 

 

 أرقام ومؤشرات 

 

وفيمببببببببببببببببا يخببببببببببببببببا ثمثيببببببببببببببببل الىضببببببببببببببببباء بر ا يببببببببببببببببا اشببببببببببببببببارت بببببببببببببببببدران ا ببببببببببببببببب  أن 

با ائبببببببببببببببة ملار بببببببببببببببة  17.8"محوصبببببببببببببببل طببببببببببببببب ه ا شبببببببببببببببار ة للبببببببببببببببو ن العر ببببببببببببببب  

 بلببببببببببببببببببا لحلريببببببببببببببببببر من مببببببببببببببببببة  23.5با حوصببببببببببببببببببل العببببببببببببببببببال   البببببببببببببببببب ي يبلبببببببببببببببببب  

. إال أن  طببببببببببببببببب  الىضببببببببببببببببببة مبببببببببببببببببع 2018ا ببببببببببببببببرأة الحا عبببببببببببببببببة ل مببببببببببببببببب  ا ححبببببببببببببببببدة 

حيببببببببببببببب   ا ببببببببببببببب   2005ا خ اضبببببببببببببببها أفهبببببببببببببببل ممبببببببببببببببا  ا ببببببببببببببب  عليببببببببببببببب  عبببببببببببببببام 

با ائببببببببببببببة فلببببببببببببببل. وثخحلببببببببببببببف الببببببببببببببدو  العر يببببببببببببببة أيهببببببببببببببا فيمببببببببببببببا بي هببببببببببببببا  6.5

  31.3 بببببببببببببببب  ثبببببببببببببببببونط  صياصبببببببببببببببببيا حيبببببببببببببببب  ثبلببببببببببببببببب  نضبببببببببببببببببة مشبببببببببببببببببار ة ا ببببببببببببببببرأة 

  3.1. وثببببببببببببببببببنخ   الىضبببببببببببببببببببة  بببببببببببببببببب  الكويبببببببببببببببببب  إ بببببببببببببببببب  3.0و بببببببببببببببببب  الضببببببببببببببببببودان 

با ائبببببببببببببةا   ا ببببببببببببب  نضببببببببببببببة ا لاعبببببببببببببد ال ببببببببببببب   7.0و ببببببببببببب  لبنبببببببببببببان إ ببببببببببببب  حبببببببببببببو    

 12.7 عببببببببببببببب  إ ببببببببببببببب  وارث 1979با ائبببببببببببببببة  ببببببببببببببب  عبببببببببببببببام     9.0جشببببببببببببببب لها ا بببببببببببببببرأة 

 2011عببببببببببببببببام  2.0ثببببببببببببببب  ا خ هبببببببببببببببب   عببببببببببببببببد  لببببببببببببببب  إ بببببببببببببببب   2010 ببببببببببببببب  عببببببببببببببببام 

 .2014مرة أخرى     وارث ع 

 معوكات ا شار ة الضياصية للىضاء 

واػذذذذذذذذذذذذذذذذازث بذذذذذذذذذذذذذذذذدزان الذذذذذذذذذذذذذذذذى معىكذذذذذذذذذذذذذذذذاث مؼذذذذذذذذذذذذذذذذازهت اليظذذذذذذذذذذذذذذذذاء باملجذذذذذذذذذذذذذذذذاٌ العذذذذذذذذذذذذذذذذام 

ومنهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا املعىكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاث الثلافُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت والاكخـذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذادًت والظُاطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُت، مؤهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة 

م بذذذذذذذذذذذذذأن املذذذذذذذذذذذذذسأة ال جـذذذذذذذذذذذذذلح علذذذذذذذذذذذذذى وحذذذذذذذذذذذذذىد زلافذذذذذذذذذذذذذت مجخمعُذذذذذذذذذذذذذت طذذذذذذذذذذذذذائدة جدىذذذذذذذذذذذذذ

للمىاؿذذذذذذذذذذذذذذذذذذب الظُاطذذذذذذذذذذذذذذذذذذُت وجطلذذذذذذذذذذذذذذذذذذم الفخذذذذذذذذذذذذذذذذذذاوي لدظذذذذذذذذذذذذذذذذذذاهد هذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا الحىذذذذذذذذذذذذذذذذذذم، 

همذذذذذذذذذذذذذذذذذا جفلذذذذذذذذذذذذذذذذذل ألاخذذذذذذذذذذذذذذذذذصاب مظذذذذذذذذذذذذذذذذذاعدة مس ذذذذذذذذذذذذذذذذذحيها مذذذذذذذذذذذذذذذذذً السحذذذذذذذذذذذذذذذذذاٌ مالُذذذذذذذذذذذذذذذذذا 

ولذذذذذذذذذذذذذذِع اليظذذذذذذذذذذذذذذاء إعخلذذذذذذذذذذذذذذادا بذذذذذذذذذذذذذذأن فسؿذذذذذذذذذذذذذذت الىجذذذذذذذذذذذذذذاح أهبذذذذذذذذذذذذذذر للسحذذذذذذذذذذذذذذل. هذذذذذذذذذذذذذذرا 

 الاهخخابُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتبجاهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب الجهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد والىكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذري جدخاحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه الحملذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت 

ت والذذذذذذذذذذذذذذذذري جخدملذذذذذذذذذذذذذذذذه املذذذذذذذذذذذذذذذذسأة بـذذذذذذذذذذذذذذذذعىبت فذذذذذذذذذذذذذذذذي كذذذذذذذذذذذذذذذذىء مظذذذذذذذذذذذذذذذذئ ىلُاتها ألاطذذذذذذذذذذذذذذذذٍس

ألاخذذذذذذذذذذذذذذذذذذسي، أمذذذذذذذذذذذذذذذذذذا كىاعذذذذذذذذذذذذذذذذذذد اللعبذذذذذذذذذذذذذذذذذذت فبعلذذذذذذذذذذذذذذذذذذها مىخذذذذذذذذذذذذذذذذذذىب فذذذذذذذذذذذذذذذذذذي الدطذذذذذذذذذذذذذذذذذذخىز 

مثذذذذذذذذذذذذذل جخـذذذذذذذذذذذذذُف ملاعذذذذذذذذذذذذذد لليظذذذذذذذذذذذذذاء " وىجذذذذذذذذذذذذذا " همذذذذذذذذذذذذذذا  الاهخخذذذذذذذذذذذذذابوكذذذذذذذذذذذذذىاهين 

، وبعذذذذذذذذذذذذذذذذم هذذذذذذذذذذذذذذذذره اللىاعذذذذذذذذذذذذذذذذد غيذذذذذذذذذذذذذذذذر مىخىبذذذذذذذذذذذذذذذذت وال  فعلذذذذذذذذذذذذذذذذذ  عذذذذذذذذذذذذذذذذم الذذذذذذذذذذذذذذذذدٌو

جساعذذذذذذذذذذذذذي أخُاهذذذذذذذذذذذذذا. فخخعذذذذذذذذذذذذذذسق املذذذذذذذذذذذذذسأة مذذذذذذذذذذذذذذثال للعىذذذذذذذذذذذذذف مذذذذذذذذذذذذذذً مىافظذذذذذذذذذذذذذيها مذذذذذذذذذذذذذذً 

السحذذذذذذذذذذذذذذذذذاٌ  خساحهذذذذذذذذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذذذذذذذذً اللعبذذذذذذذذذذذذذذذذذت بذذذذذذذذذذذذذذذذذالسغم مذذذذذذذذذذذذذذذذذً وذذذذذذذذذذذذذذذذذىن ذلذذذذذذذذذذذذذذذذذً كذذذذذذذذذذذذذذذذذد 

 كىاعد اللعبت.

وبمساحعذذذذذذذذذذذذذذذذت إلاخـذذذذذذذذذذذذذذذذائُاث الخاؿذذذذذذذذذذذذذذذذت  عذذذذذذذذذذذذذذذذدد امللاعذذذذذذذذذذذذذذذذد التذذذذذذذذذذذذذذذذي خـذذذذذذذذذذذذذذذذلذ  

املذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذسأة فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي البرملاهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاث العسبُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالٌ الخمظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذين طذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذىت  عليهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

كذذذذذذذذذذذذذذذذمً كىاعذذذذذذذذذذذذذذذذد اللعبذذذذذذذذذذذذذذذذت  املاكذذذذذذذذذذذذذذذذُت هجذذذذذذذذذذذذذذذذد أن وحذذذذذذذذذذذذذذذذىد وىجذذذذذذذذذذذذذذذذا لليظذذذذذذذذذذذذذذذذاء

ذذذذذذذذذذذذذذذادة  جذذذذذذذذذذذذذذذم املؼذذذذذذذذذذذذذذذازهت الظُاطذذذذذذذذذذذذذذذذُت  وذذذذذذذذذذذذذذذان لذذذذذذذذذذذذذذذه أهبذذذذذذذذذذذذذذذر ألازذذذذذذذذذذذذذذذس فذذذذذذذذذذذذذذذي ٍش

للمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذسأة. وال ٌعنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا أن اليىجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا وخذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدها وافُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت  لغذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاء 

الخمُيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذز كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد املذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذسأة فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي اللعبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت الظُاطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُت بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ًجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب 

 ُيز املىحىدة في امليىهاث ألاخسي الخـدي ألوحه الخم

 

 

 الامين العام لالثحاد الىضائ  العر   ...طدي بدران  

ضعي ة .....وكواعد اللعبة  نلىضاء    ال   انض  ثمثيل ا

 الضياصية ظا ة للمرأة

زفعذ اليىجا وظبت 

جمثُل اليظاء الا 

اهه ًجب الغاء وافت 

  اػياٌ الخمُيز

 عملُت ًدعموذلً 



 

 

 

 جمعية الافاق  بال يوم :

 

 انشطة محنوعة    اللري الا ث  فلر  

 

 
هفرث حمعُت الافاق بالفُىم اخدي حمعُاث الاجداد العام ليظاء مـس 

 أوؼطت ملىاهلت العىف كد اليظاء والاطفاٌ  عدد مً اللسي.

 

جلمىذ الاوؼطت جىشَع بىطتراث خملت "مخخافِؽ" التي أطظها الاجداد  

  غسق مىاحهت العىف. 5105خالٌ ماًى 

هما هفرث الجمعُت اوؼطت للخىعُت الصحُت والللُت الظياهُت، مً خالٌ 

 علد عددا مً الىدواث وخللاث الىلاغ .

مؼسوعاث وفى اطاز  الخمىين الاكخـادي حظعى الجمعُت الى جىفُر عددا مً 

 البُىحاش  بلسي الفُىم .

 

 
 

 

  

 

 ملىاهلذذت العىذذف والخدذذسغ كذذد الاطفذذاٌ  " مخخذذافِؽ"خملذذت  اطذذخىملذ 

زذذالر فاعلُذذاث جلذذمىذ عذذسق اوؼذذطتها خذذالٌ ػذذهس مذذازض، خُذذث هفذذرث 

داهذذت وخللذذاث هلذذاغ خذذٌى الخدذذسغ والعىذذف،  اػذذياله وطذذسق مظذذسخُت ٍز

 مىاحهخه.

 

 
هفذذرث الاوؼذذطت بالخعذذاون مذذع وخذذدة جيذذافؤ الفذذسؾ بذذىشازة الخعلذذُم، همذذا  

هفذر الاجدذذاد بالخعذذاون مذذع  مبذذادزة طذالمخىا  خللذذاث هلذذاغ خذذٌى اطذذخخدم 

مً، وهُفُت مىاحهت الابتزاش والخدسغ الالىترووي 
ّ
 الاهترهذ  ؼيل ا

 

 

 

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 33457854 :جلُفىن     -الجيزة –العجىشة  -ػازع طىطا  59عىىان الاجداد : 

 الثحادا
 جـدزها وخدة الاعالم باالجداد العام ليظاء مـس وؼسة

الاجـاٌ والخلىُت مً كمً أوؼطت الخىعُت خٌى اطخخدام وطائل 

مً
ّ
مبادزة طالمخىا  -  ؼيل ا  

 

 حملة محخافيش  ناطهة العنف 

 جضحكمل أنشطتها با دارش


