
دليل البقاء عىل قيد الحياة



دليل البقاء عىل قيد الحياة مبا يشمل املنظامت - الهيئات التي تقدم خدمات ملواطني دول العامل الثالث - املتقدمني للحصول 

عىل حق اللجوء السيايس- الالجئني

يشمل هذا الدليل الهيئات التي ميكنك االتصال بها خالل فرتة إقامتك بأثينا. تقدم هذه الهيئات املساعدة املجانية وميكنك 

اللجوء إليها للحصول عىل الخدمات التي تحتاجها، حيث ميكنك االتصال أو زيارة هذه الهيئات للحصول عىل بعض الخدمات 

مثل الرعاية الطبية واالستشارة  االجتامعية والدعم النفيس والرعاية والخدمات الصحية واملساعدة القانونية وتقديم الوجبات 

الغذائية واملأوى واملساعدة املادية والتعليمية والخدمات لهؤالء الذين يعانون من مرض نقص املناعة املكتسبة إىل جانب 

تقديم الخدمات لألشخاص الذين يعانون من التمييز بسبب الجنس / الهوية / التعبري/ أو التفضيل الجنيس، ويشمل هذا الدليل 

أيضا سلطات مستقلة ميكنك اللجوء إليها يف حالة إنتهاك حقوقك من قبل األجهزة العمومية أو املؤسسات الخاصة، أو بواسطة 

أشخاص طبيعيني أو اعتباريني.

تقدم جميع الخدمات املدرجة يف هذا الدليل بواسطة متخصصني ميكنهم تقديم النصح واإلرشاد مع مراعاة الخصوصية والرسية. 

مدرج أدناه قامئة بالهيئات التي ميكنك اللجوء إليها مرتبة ترتيبًا أبجديًا: 

Aitima

Apostoli

Arsis

Babel

Doctors of The World

Doctors Without Borders

International Organization for
Migration Athens Office

National Centre for Social
Solidarity

Network for Children’s Rights

Network of Social Support for 
Refugees and Immigrants

Hellenic Red Cross

Greek Council for Refugees

Greek Forum of Refugees

One Child, One World

Medical Intervention

Youth & Lifelong Learning Foundation

Positive Voice

Caritas

KETHEA

Centre for Life

City of Athens Homeless Shelter

Ark of the World

Klimaka

Equal Society

Sunday School for Migrants

Metadrasi

Nostos

Ecumenical Refugee Programme

Group of lawyers for the rights of 
refugees and migrants

Praksis

Society for the Care of Minors

The Greek Ombudsman

Helping Hands

UNHCR Office in Greece

Asylum Service - Attica Regional Office
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أيتيام 
www.aitima.gr/index.php/gr

العنوان: 4 شارع ترايبو أثينا 11741

رقم الهاتف:210-9241677

الخدمات: مساعدات قانونية ومادية واستشارات اجتامعية

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات

أبوستويل 

www.mkoapostoli.com

العنوان: 8 شارع أيراس و ديسبوس سيتشو نيوس كوزموس 117 43

                         113 شارع سيفاستوبوليوس أثينا 26  

                      )عيادة  الخدمات االجتامعية(              

رقم الهاتف: 2130184400-99, 210 9246740, 210-9701530

الخدمات: توفري املأوى للقرص الذين ال يرافقهم أحد إىل جانب تقديم الخدمات الطبية واالستقبال واالستضافة والخدمات االجتامعية والدعم النفيس 

واملعالجة املهنية وتقديم املساعدات املادية.

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات
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أريس

arsis.gr

العنوان: 43 شارع مافروماتيون أثينا 10434

رقم الهاتف: 210-8259880

الخدمات: تقديم املساعدة القانونية وخدمات االستشارات الرضيبية إىل جانب خدمات املشورة والدعم االجتامعي والنفيس وتوفري املأوى ومراكز دعم 

الشباب وورش العمل اإلبداعي وتنسيق دورات تعلم اللغة اليونانية.

بابيل 

syn-eirmos.gr/babel

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات

العنوان: 72 آي شارع دروسوبولو أثينا 11257

رقم الهاتف: 210-8616280

الخدمات: مركز صباحي يقدم خدمات الدعم النفيس / الرعاية النفسية واملشورة االجتامعية 

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات
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أطباء العامل

mdmgreece.gr

العنوان: 12 شارع سابفوس أثينا 10553

رقم الهاتف: 210-3213150

الخدمات: تقديم الرعاية الطبية من خالل العيادات الشاملة املفتوحة والصيدلية االجتامعية إىل جانب تقديم الدعم االجتامعي والنفيس وتوفري املأوى 

والوحدات املتنقلة للفئات املستضعفة وإنشاء برامج للحد من رضر اإلدمان والوساطة بني الثقافات 

أطباء بال حدود

www.msf.gr

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات

العنوان: 15 شارع زينيا أثينا 115 27

رقم الهاتف: 210-5200500

الخدمات:تقديم الرعاية الطبية واملشورة االجتامعية والدعم النفيس وبرنامج التأهيل الطبي ملعالجة ضحايا التعذيب إىل جانب توفري االحتياجات األساسية.

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات
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املنظمة العاملية للهجرة - مكتب أثينا

greece.iom.int

العنوان: 6 شارع دوديكانسيو أثينا 17456

رقم الهاتف: 210 99 19 040

الخدمات: العودة الطوعية للوطن واالندماج وإعادة التوطني واالندماج ومكافحة االتجار بالبرش والخدمات الصحية

املركز الوطني للتضامن االجتامعي

www.ekka.org.gr

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات

العنوان:  فاس سوفياس 135 وشارع زاخاروف امبيلوكيبوي 115 21

رقم الهاتف:  2132039706, 2132039747

الخدمات:توفري املأوى لالجئني وبيوت للنساء ضحايا العنف )الدعم النفيس( وخدمات املساعدة االجتامعية املبارشة )الدعم االجتامعي(.

خط املساعدة االجتامعية املبارش”197” )24ساعة(

 helpline197@ekka.org.gr :الربيد اإللكرتوين       

الخط الوطني لحامية األطفال “1107” )24ساعة(

 childline1107@ekka.org.gr :الربيد اإللكرتوين      

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات
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شبكة حقوق األطفال

www.ddp.org.gr

العنوان: 11 يب شارع الكامينوس محطة الريسا 104 39

رقم الهاتف: 2108846590

الخدمات:تقديم الدعم النفيس واالجتامعي ودعم تعليم األطفال واملشاركة يف املجموعات اإلبداعية وتوفري مكتبة اإلقراض وتقديم املساعدة املادية وتسنيق 

دورات تعلم اللغة اليونانية للبالغني إىل جانب تقديم معلومات حول املشكالت االجتامعية والقانونية.

شبكة الدعم االجتامعي لالجئني واملهاجرين

migrant.diktio.org

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات

“مركز الخدمات االجتامعية للمهاجرين” 

“تا بيسو ثرانيا”

العنوان: 13 شارع تسامادو اكسارتشيا 11472

رقم الهاتف: 210-3813928

الخدمات: تقديم الدعم االجتامعي واملساعدة القانونية ودورات تعلم اللغة اليونانية والتدخل لحامية حقوق الالجئني واملهاجرين

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات
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الصليب األحمر اليوناين

www.redcross.gr

مركز متعدد الوظائف لتقديم خدمات الدعم االجتامعي ودمج الالجئني

العنوان: 1 شارع اليكافيتتو أثينا 106 72 

رقم الهاتف: -3613848210

الخدمات: توفري خط هاتفي ملعلومات دعم الالجئني، ومركز متعدد الوظائف لتقديم الدعم االجتامعي وإدماج الالجئني وتوزيع املساعدات اإلنسانية 

واستقبال الالجئني بالفريو، فهو يعد مركزا للثقافات املختلفة يف الفريو

   210-5140440 

اللغات: االنجليزية والفرنسية والعربية والكردية والفارسية والباشتو والداري والروسية والسواحلية الكينيارواندية، الكريوندي

يتم استقبال االتصاالت الهاتفية من األثنني إىل الجمعة من 8 صباحا حتى 8 مساًء.

املجلس اليوناين لشؤون الالجئني 

www.gcr.gr

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات

العنوان: 25 شارع سولومو اكسارتشيا 10682

رقم الهاتف: 210-3800990-1

الخدمات: املساعدة القانونية والدعم االجتامعي 

”PYXIS“ املركز الثقايف لتعزيز اندماج الالجئني

الخدمات: دورات تعلم اللغة اليونانية واالنجليزية والكمبيوتر والدعم التعليمي وأكرث من ذلك

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات
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املنتدى اليوناين الالجئني

refugees.gr

اينا بادي إيناس كوزموس )طفل واحد عامل واحد(

www.paidi-kosmos.gr

العنوان: 13-9 شارع جرافياس أثينا 10678

رقم الهاتف: 2130282976

الخدمات: تعريف الالجئني بحقوقهم ورفع وعي الجمهور والسلطات

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات

العنوان: 10 شارع ريثيمنو أثينا 106 82

رقم الهاتف:  88 38 210-512

الخدمات: تقديم الخدمات االجتامعية والدعم النفيس إتخاذ اإلجراءات الالزمة لحامية األطفال واألمهات الضعيفة وتنسيق برامج منع التخيل أو إساءة 

استخدام األطفال، وتوفري الجامعات األبوية واألنشطة التي تشمل األطفال واآلباء واألمهات من خلفيات ثقافية مختلفة.

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات



دليل البقاء عىل قيد الحياة

10 

التدخل الطبي

medin.gr

مؤسسة الشباب والتعليم املستمر

www.inedivim.gr

العنوان: 99 شارع ميخاالكاوبلو 11527 أثينا

رقم الهاتف: 2107778770

الخدمات: الخدمات الطبية والدعم النفيس

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات

العنوان: 417 شارع ارشانون وكوكينايك أثينا 111 43

رقم الهاتف: 2131314541-4530, 2102311079

الخدمات: توفري املأوى واملساعدة القانونية والدعم االجتامعي والنفيس وخدمات الرتجمة وتقديم الغذاء وتعلم اللغة اليونانية

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات
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الصوت اإليجايب - اليونان جمعية تضم األشخاص الذين يعانون من 

مرض نقص املناعة املكتسبة

positivevoice.gr

برنامج الالجئني أثينا كاريتاس

www.caritas.org/where-we-are/europe/greece

العنوان: 13 آيون أنارجريون أثينا 10554

رقم الهاتف: 210-8627572

الخدمات: توفري خط دعم النظراء وتوفري املأوى واملالبس واملساعدة االجتامعية )الخدمات املقدمة حرصيا لألشخاص الذين يعانون من مرض نقص املناعة 

املكتسبة(  هاتف 11528

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات

العنوان: 52 شارع كابوديسرتيو أثينا 10432

رقم الهاتف: 2105246637

الخدمات: تقديم الوجبات الغذائية واملساعدات املادية ودورات تعلم اللغة اإلنجليزية/ اليونانية والدعم النفيس والدعم االجتامعي ودورات املياه

املركز الصباحي الستضافة األرس

العنوان: 8 شارع أينيانوس أثينا 10434

رقم الهاتف: 2108220943

الخدمات: تقديم الدعم االجتامعي والنفيس واملساعدة املادية ودورات املياه والوجبات الغذائية

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات
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كيثيا موسياك - برنامج االنتقال الثقايف لغري املقميمن

www.kethea-mosaic.gr

مركز الحياة 

www.kentrozois.gr

العنوان: 28 شارع ماجنيسياس و2 زوليويت أثينا 112 51

رقم الهاتف:  108256944

الخدمات: تقديم الدعم النفيس خالل فرتة تأهيل مدمني املخدرات وأرسهم وتقديم املشورة والوقاية واإلرشاد لغري املدمنني عن طريق الستعانة مبتطوعني 

وسطاء بني الثقافات

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات

العنوان: 42 شارع إيرا اودوس كرياميكوس 104 35

رقم الهاتف: 210-7257617, 210-7233848

الخدمات: تقديم الدعم االجتامعي والنفيس واملساعدة القانونية وهو مركز صباحي لدعم املصابني مبرض نقص املناعة املكتسبة )املركز يوفر وجبات 

غذائية(.

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات
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مأوى املرشدين مبدينة أثينا 

https://www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion/

dimotikoi-foreis/kentro-ypodoxis-astegon-dimoy-athinaion-k-y-d

فلك العامل

www.kivotostoukosmou.org/kivotos

العنوان: 35 شارع برييوس و70 سوفوكليس أثينا 10552

رقم الهاتف: 2105246516

الخدمات: تقديم الوجبات الغذائية واملأوى واالحتياجات األساسية واألدوية

مركز التضامن االجتامعي - باليو فرورارتشيو

العنوان: 2 شارع دوموكو محطة الريسا 10440

رقم الهاتف: 2108210552

الخدمات:  الدعم النفيس واالجتامعي والخدمات الطبية )براكسيس( واملساعدة القانونية )ارسيس( وتقديم مشورة العمل )براكسيس( وإتخاذ إجراءات 

لحامية األطفال )شبكة حامية حقوق الطفل(.

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات

العنوان: 3 شارع زينودورو وكاليكليوس أثينا 10442

رقم الهاتف: 210-5141935

الخدمات: الدعم االجتامعي واملأوى واملساعدة املادية وحضانة األطفال

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات
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كاليامكا

www.klimaka.org.gr

املجتمع املتوازن

www.equalsociety.gr/index.php/el

العنوان: 50 شارع ديكيليون كرياميكوس 11854

رقم الهاتف: 2103417162

الخدمات: مركز استضافة صباحي للمتقدمني الراغبني يف اللجوء والالجئني الذين يعانون من اضطرابات عقلية وهو مأوى لطالبي اللجوء والالجئني الذين 

يعانون من اضطرابات عقلية إىل جانب توفري الدعم االجتامعي والدعم والعالج النفيس

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات

العنوان: 33 شارع كودرايكتونوس أثينا 10434

رقم الهاتف: 2117051841

الخدمات: الوجبات الغذائية والدعم االجتامعي 

بنية الوجبة املشرتكة 

العنوان: 49 شارع اليكارناسو أثينا 10441

رقم الهاتف: 2130287308

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات
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مدرسة األحد للمهاجرين

www.ksm.gr

ميتادرايس

www.metadrasi.org

العنوان: 145 شارع أرجوس أثينا 10441

رقم الهاتف: 5130373-210)عطلة نهاية األسبوع(, 3306286-210)خالل أيام األسبوع(

الخدمات: التعليم ودورات اللغة اليونانية

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات

العنوان: 8 ش ثيسربوتياس أثينا 10444

رقم الهاتف:  10 5201792, 2105201794, 2105138404

الخدمات: التدريب وتوثيق الرتجمة الشفهية, خدمات الرتجمة الشفهية  إلجراءات طلب اللجوء واالستقبال األول، الرتجمة الشفهية يف املستشفيات,  إىل 

جانب مرافقة القرص من مراكز االعتقال إىل املأوى املناسب, الوصاية عىل القرص غري املصحوبني بذويهم,  الدعم القانوين للقرص  والتسكني املؤقت لهم يف 

مرافق انتقالية ,  تَْوثِيق شهادات ضحايا التعذيب,  تعلم اللغة اليونانيةوتقديم الدعم للرعايا دول العامل الثالث الذين يرغبون يف العودة إىل بلدانهم األصلية 

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات
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نوستوس 

www.nostos.org.gr

برنامج الالجئني العاملي

http://www.ecclesia.gr/greek/koinonia/kspm.html

العنوان: شارع ميتسوفو ونوتارا اكسارتشيا 10683

رقم الهاتف: 2108815310, 2105225486

الخدمات: تقديم الوجبات الغذائية واملأوى والدعم النفيس االجتامعي وخدمات التعليم ومشورة العمل والوساطة الثقافية

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات

العنوان: 20 شارع أريدانو إليسيا 11521

رقم الهاتف: 210-7295926-7

الخدمات: تقديم املساعدة واملشورة القانونية واملشورة االجتامعية

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات
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مجموعة من املحاميني للدفاع عن حقوق الالجئني واملهاجرين

omadadikigorwn.blogspot.gr

براكسيس 

 www.praksis.gr/el

العنوان: 11 شارع ريثيمنو وجوليان 10682 أثينا - متحف  

ساعات العمل: األربعاء من السادسة إىل الثامنة مساًء

omadadikigorwn@lists.riseup.net :الربيد اإللكرتوين

الخدمات: تقديم املعلومات واملساعدة القانونية 

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات

العنوان: 57 شارع ستورناري 10432 أثينا )املقر(

بويل كلينيك 5 شارع بيونيو 10440 ميدان فيكتوريا

رقم الهاتف: 2105205200, 210-8213704

الخدمات:الرعاية الطبية والخدمات الصحية األساسية وخدمات الدعم النفيس واالجتامعي وتقديم مشورة العمل وتعزيز سوق العمل وتقديم 

املشورة القانونية وخدمات الدعم التكمييل وبرامج السكن 

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات
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مجتمع رعاية القرص

www.sma-athens.org

املحقق اليوناين

www.synigoros.gr

العنوان: 48 شارع ايسافرون اكسارتشيا 11475 أثينا

رقم الهاتف: 2103813290

ساعات العمل الستقبال الجامهري: األثنني - الجمعة من الساعة 8.30 ص إىل 2.00 ظهرا، األربعاء من الساعة 8.30 ص إىل  4.30 عرصا 

الخدمات:  توفري مسكن للمراهقني التي ترتواح أعامرهم بني 12 و18 وتقديم الوجبات الغذائية واملأوى والتعليم والدعم النفيس واالجتامعي والتعاون من 

أجل تقديم الخدمات القانونية والدعم النفيس، إىل جانب توفري دورات تعلم اللغة اإلنجليزية واليونانية واإلرشاد املهني واألنشطة الرتفيهية. 

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات

العنوان:  17 شارع هالكوكوندييل 10432 أثينا 

رقم الهاتف: 2131306600

ساعات العمل الستقبال الجامهري: 

من األثنني إىل الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا 

األربعاء من 8.30 صباحا إىل 4.30 عرصا

الخدمات: تتعامل جمعية املحقق اليوناين مع الحاالت التي تتعلق بالخدمات التالية:

-الخدمات العمومية مثل الوزارات ومكاتب الرضائب والجامرك وسلطات التخطيط العمراين والسجون واملدارس والسفارات اليونانية الخ.

- وحدات الحكومة املحلية ومشاريعها

- شخصيات اعتبارية أخرى يحكمها القانون العام مثل صناديق الرعاية االجتامعية واملستشفيات والجامعات  الخ

- رشكات املرافق العامة )EYDAP, DEI, ELTA  الخ (

- الشخصيات االعتبارية التي يحكمها القانون الخاص والرشكات العامة والرشكات التي تخضع إداريًا لسلطة الدولة، سواء بواسطة قانون إداري أو لكونها رشكة مساهمة.

عىل سبيل االستثناء، ميكن أيضا للمحقق اليوناين معالجة سلوك أطراف بالقطاع الخاص يف الحاالت التالية:

- انتهاك حقوق األطفال

مسح رمز االستجابة - يف حالة عدم املساواة بني النساء والرجال فيام يتعلق بقضايا العمل.

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات
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األيدي املساعدة

www.helpinghands.gr

مكتب منظمة األمم املتحدة لشئون الالجئني باليونان

www.unhcr.gr

العنوان: 53 دي شارع سوفوكليس الدور األول 105 51 أثينا

رقم الهاتف: 2103224216

الخدمات: تقديم الوجبات الغذائية وتنسيق الربامج الخاصة باألمهات وتوفري دورات املياه ومناطق غسيل املالبس وتوفري املالبس وغريها من 

السلع، دورات تعليم اللغة اإلنجليزية واليونانية إىل جانب تقديم املساعدات الطبية وبرامج عيد امليالد ومخيامت األطفال

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات

العنوان: 12 شارع تاجيابريا 115 25 أثينا

رقم الهاتف: 210 - 67 26 462/3

الخدمات: األهلية الكاملة ل أتش يس واملعروفة باسم “الحامية الدولية” وذلك لضامن حامية الحقوق األساسية للالجئني، مبا يشمل قدرتهم يف 

طلب حق اللجوء السيايس وحقهم يف عدم العودة إىل أوطانهم عىل غري رغبتهم، كام تعمل املنظمة عىل دعم االتفاقيات الدولية الخاصة بالالجئني 

إىل جانب رصد امتثال الحكومات للترشيعات الدولية وتقديم املساعدات املادية مثل الغذاء واملاء واملأوى والرعاية الطبية للمدنيني املضطهدين.

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات
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خدمات اللجوء السيايس)املكتب اإلقليمي بأتيكا(

www.yptp.gr

العنوان: 4-2 يب شارع كانيللوبولو 10177 أثينا

رقم الهاتف: 210 69 88 500

خط هاتفي مصحوب مبعلومات مسجلة مسبقا ملساعدة االشخاص الراغبني يف طلب اللجوء السيايس يف 10 لغات مختلفة: 210 69 88 660

الخدمات: االستقبال والتحري وإتخاذ القرار فيام يتعلق بطلبات اللجوء، وفقا للقوانني الوطنية وااللتزامات الدولية املفروضة عىل الدولة بشأن 

طلبات اللجوء السيايس املقدمة لدولة اليونان.

لطلب اللجوء، يتعني تحديد موعد إلجراء مقابلة عرب سكايب: 

هوية املتصل 

خدمة اللجوء- اللغة اإلنجليزية/الفرنسية

خدمة اللجوء.فاريس داري - فاريس/داري 

خدمة اللجوء. العربية - اللغة العربية 

خدمة اللجوء.سوريا - املسار الرسيع 

خدمة اللجوء.سوريا - املسار الرسيع 2

خدمة اللجوء.األردية - األردية/ البنجابية 

خدمة اللجوء.بانغا - البنغالية 

خدمة اللجوء األلبانية - األلبانية 

خدمة اللجوء إعادة التوطني- إعادة التوطي

مسح رمز االستجابة 

الرسيعة للحصول عىل 

االتجاهات



األطباء كلمة

Sapfous 12 10553 أثينا،

T. )+30( 2103213150

F. )+30( 2103213850

mdmgreece.gr

info@mdmgreece.gr

ن  أ باع  م  ا ستخد ا ترق  ي  لذ ا لنصور  ا ول  ا ستخد ا ئف  لوثا ا لتحرض  لظال ا لق 

S o l i d a r i t y  Now . لتجميلة ا ل  ا وى   . ترقيحه


