
آخر نشرة اخبار
آخر موجز

آخر نشرة اقتصادية

المقاالت األكثر مشاهدة

حين تحاول أمريكا حقن اإلسالم
بلقاح “االعتدال”..! هل التطرف

خصيصة إسالمية؟

دون مستوى الفن، بمفردات همجية
بدائية.. الخطاب البصري عند تنظيم

(داعش)

من يريد انتشار اإلرهاب وتناثر بذور
األيديولوجيا اإلرهابية في العالم؟

التعليم في ظل تنظيم الدولة
اإلسالمية: مناهج خارج التاريخ

والعلم.ٍ.

الجيش السوري: بين الميليشيا
والنواة الطائفية الصلبة ودور الغرب

في منع الحسم العسكري..!

..على وقع معارك عين العرب
كوباني العالقات العربية – الكردية

في مهب النار

األخبار األكثر مشاهدة

ألمانيا تسقط بصمة هنغاريا عن
الالجئين السوريين

ألمانيا تبدأ تطبيق قرار جديد
بخصوص استقبال الالجئين

السوريين

ما هي التغيرات التي طرأت على
الكيملك ذات الرقم 98؟

خاص: بطاقة آفاد تحمي السوريين
من اإلستبعاد خارج تركيا

األميركيون يعدون بتسليح أكراد
سوريا لكن بشروط

حملة إلسقاط الجنسية السورية
عن بشار األسد

األخبار > محليات 

قريبًا.. اإلجهاض اآلمن يدخل مخيمات اللجوء
دمشق  15:54   غرينش   13:54 24 / 04 / 2015

 

صوت راية ـ خاص

نظمت  جمعية ” وومن أون زا ويب” نساء على اإلنترنت الهولندية محاضرة حول اإلجهاض اآلمن، شرحت خاللها
تريد اإلجهاض التي  للمرأة  الطبية  الحلول  الجمعية من خالل تقديم  السعدي أهداف و أسلوب عمل  نور  الطبيبة 

األمن، و أطلعت الحضورعلى مخاطر اإلجهاض غير اآلمن على صحة المرأة النفسية، والجسدية.

أهمية على  جانبهم  من  أكدوا  السورية،  السياسية  والمنظمات  الشعبية،  الجمعيات  من  إقباال  القت  المحاضرة 
الحدث و التعاون على إنجاحه.

أولويات من  أصبح  أنه  و  اآلمن  اإلجهاض  أهمية  السعدي  نور  الطبيبة  شرحت  راية  لصوت  خاص  حديث  وفي 
الجهات الطبية حول العالم

إلى القائمون عليها  و يسعى  تركيا  السورية في  السياسية  و  االجتماعية  األوساط  ترحيبا من  الجمعية  والقى نشاط 
الحصول على الدعم السوري الكامل  حسبما شرح سليم بشارة عضو الجمعية عن الجانب السوري

يذكر أن اسطنبول هي المحطة األولى للجمعية  ستتوجه بعدها  إلى كل من  مدينة غازي عينتاب و وأورفه لتقديم
المعلومات وشرح أسس عمل الجمعية.

المصدر : صوت راية - خاص

مواضيع متعلقة :

Sout Raya 
…اإلجهاض اآلمن يدخل مخيمات24.4.2015 #صوت_راية
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النساء تعلم  هولندية  منظمة 

السوريات االجهاض اآلمن

الشام ياسمين  مركز  خاص: 

لمجابهة المرأة  تمكين  يعتمد 

آثار الحرب

منظمة هولندية تنقل معارفها

الى اآلمن  االجهاض  في 

السوريات

معرض في  المرأة  بزنس 

لألعمال اليدوية في الجزيرة

اإلجهاض اآلمن
 

المرأة السورية
 

مخيمات اللجوء
 

وومن أون زا ويب

اقرأ ايضا :

تعليق

اضف تعليقا

للتواصل

نرحب بافكاركم ومقترحاتكم ليكون صوتكم اقرب

اتصل بنا

اسمعنا األن

يمكنكم االستماع لصوت راية عبر موجة FM على تردد
89.8 في كل من أدلب، حماة وريف حلب وعلى األنترنيت
والهواتف الذكية وTunein وقريبًا على االقمار الصناعية .

اسمعنا األن

صوت راية

اذاعة سورية تهتم بالثقافة المجتمعية وقضايا اإلنسان،
وتعمل على تمكين الهوية السورية

المزيد

    
SoutRaya 2014 جميع الحقوق محفوظة
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