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قصص كفاح المرأة فى معرض حكى: «أنا بخیر اطمئنوا»
AM 10:01 2017-05-03 كتب: مھا طايعاألربعاء

جميع األعدادالعدد : 1830من النسخة الورقية

صورة أرشیفیة

«عاملة، طبیبة، مھندسة، مرشدة سیاحیة، ممثلة، طالبة».. نماذج مختلفة لسیدات یجمعھن معرض «أنا
الفلكى، والِحراك، وذلك فى مسرح  والعمل  النساء  یعرض حكایات قصیرة عن  الذى  اطمئنوا»،  بخیر.. 

بوسط البلد، یبدأ المعرض الیوم ویستمر حتى 23 من الشھر الحالى.

الدنماركى المعھد  الدنمارك،  فى  المرأة  المصریة، متحف  والذاكرة  المرأة  المعرض مؤسسة  فى  یشترك 
مركز بالقاھرة،  األمریكیة  الجامعة  فى  نیلسون  سینثیا  ومركز  اإلنثربولوجیا،  وحدة  للحوار،  المصرى 
على سواء  حیاتھا،  طوال  تجربتھا  بتقدیم  سیدة  كل  وتقوم  اللبنانیة،  المعارف  وورشة  األردنى،  طراز 
مستوى الحیاة االجتماعیة أو العملیة، حتى تترك بصماتھا للعالم أجمع: «كل سیدة بتشارك، لیھا تجربة
إیجابیة ممكن غیرھا یستفید بیھا.. ومن خاللھا كلنا نعرف بعض»، حسب عال عصام، إخصائیة مكتبات

بمركز الذاكرة.

تقدم السیدات المشاركات أبرز ما لدیھن من قصص فى حلقات نقاشیة، عالوة على المشاركة من خالل
المعرض بمقتنیاتھن الشخصیة كـ«اللبس، الُحلى، مشغوالت یدویة»: «فیھ ستات لھا تجارب كتیر ناجحة
أكتر من خالل محاكاتھا»، وبنتعرف علیھا  وفیھ غیرھا معروفین،  ھیبرزھا،  المعرض  ومش معروفة، 

وسیضم المعرض السیدات على مختلف حالتھن «مطلقة، متزوجة، أرملة، تعول».
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المجتمع المصرىالحياة االجتماعيةالجامعة األمريكية بالقاهرة

أرملةأردنىدور المرأةحلقات نقاشيةالمعهد الدنماركى المصرى للحوار

عاجل| ترامب یعلن حالة الطوارئ لمواجھة
إعصار "ھارفي"

"إسعاف الوادي الجدید": طوارئ بعید
األضحى.. و50 سیارة بالمیادین العامة

واشنطن: صواریخ بیونج یانج ال تھدد جوام
أو الوالیات المتحدة

عبد الرحمن أبو زھرة: مسلسالت رمضان
أصبحت خمور وراقصات

محافظ الوادي الجدید: رحالت أوائل
الطالب بمختلف المراحل مجانیة

بالفیدیو| تفاصیل ھروب سیدة من مستشفى
خاص لبیع األعضاء البشریة

«مصر جایبة ستات».. شعار أطلقھ المھرجان لتأكید دور المرأة فى المجتمع المصرى وفى المجتمعات
األخرى، وقوتھا تفرضھا داخل العمل الذى تقوم بھ: «الست مش مجرد واحدة تتحط جوه البیت وبس..

الست دى تقدر أكتر من أى حد أنھا تتحمل مسئولیة».
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