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مشروع للصحافة المحلیة من دویتشھ فیلھ أكادیمي

مصر الناس

اتصل بناعن مصر الناسالرئیسیة

2 0 1 7  ، و ی ا م  1 3  ، ت ب س ل ا

"أنا بخیر اطمئنوا" .. أول معرض یوثق مقتنیات النساء

كتبت - حنان فوزي المیھي

وصور تقدیر  شھادات  الصنع،  ُمتقنة  فخاریة  قطع  الماضي،  القرن  ستینیات  من  أنیق  فستان 
ونضارة مكحلة  ُمطرزة،  ومنسوجات  وایشاربات  قبعة  وجوائز،  شخصیة  متعلقات  تذكاریة، 
األشیاء، ھذه  حیوات صاحبات  مكتوبة عن  نبذات  األشیاء  ھذه  كل  ومع  الید،  بخط  ومذكرات 
بخیر.. "أنا  معرض  من  المشھد  ھذا  واألجانب،  المصریین  الزوار  من  العدید  إلى  باإلضافة 

اطمئنوا".

معرض "أنا بخیر .. اطمئنوا" .. تصویر - حنان فوزي المیھي
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أقامت مؤسسة "المرأة والذاكرة" ھذا المعرض في الجامعة األمریكیة، بشراكة مع العدید من
وحدة األردن  في  طراز  مركز  الدنمارك،  في  المرأة  كمتحف  واإلقلیمیة  العالمیة  المنظمات 
الدنماركي المعھد  بالقاھرة،  األمریكیة  الجامعة  في  نیلسون  سینثیا  ومركز  األنثروبولوجیا 

المصري للحوار، وورشة المعارف بلبنان.

وفي حدیث لمصر الناس مع "میسان حسن" مدیرة البرامج في مؤسسة المرأة والذاكرة، ذكرت
حیوات وتوثیق  النسوي،  الحراك  على  الضوء  إلقاء  إلى  تھدف  المعرض  بھذا  المؤسسة  أن 
متعلقاتھن خالل  من  حیاتھن  وحكي  مختلفة،  مجاالت  في  والناجحات  المناضالت  النساء 
من ُمقتبسة  الجملة  ھذه  أن  میسان  قالت  اطمئنوا"  بخیر..  "أنا  المعرض  اسم  الشخصیة، وعن 
عندما النساء  حقوق  أجل  من  المناضلة  متري"  "وداد  المعرض  في  النساء  إحدى  مذكرات 

أرسلت رسالة من السجن لطمأنة الجمیع علیھا لتكتب لھم "أنا بخیر.. اطمئنوا".
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األمریكیة، بالجامعة  األنثربولوجي  قسم  في  الثالث  بالصف  الطالبة  المراكبي"  "عالیا  وقالت 
أثناء عرضھا كلمة في افتتاح المعرض، أن عشرین شخًصا من خلفیات أكادیمیة وبحثیة مختلفة
قاموا باإلعداد لھذا المعرض، لجعلھ ُملھًما لغیر المتخصصین، وقادًرا على حكي حیوات النساء
وتصمیم والمتاحف  العمارة  تخصص  المختلفة:  التخصصات  ھذه  ضمن  ومن  المؤثرات، 

الجرافكس والعلوم االجتماعیة.

وفي أثناء الحفل االفتتاحي للمعرض على مسرح الجامعة األمریكیة بالفلكي لم تكن النساء فقط
ھن موضوع المعرض، بل كن أكثر الموجودات والمتحدثات، بل لم یكن األمر كذلك فحسب بل
تعداه ألّن یكون معظم الوجود اإلعالمي لتغطیة المعرض  نساء، حتى عندما خرج رجالً وحیًدا
یالزمنھ مصورتین  ھناك  كان  إذ  المسرح،  على  وحده  یكن  لم  الختامي  الحفل  في  للحدیث 
بخیر ..نحن  "اطمئنوا  مفادھا  خفیة  برسالٍة  یبعثن  أن  یردن  قصد  بغیر  النساء  وكأن  الحضور 
والدنمارك واألردن  لبنان  إلى  القادمة  محطاتھ  في  المعرض  ینتقل  أن  المقرر  ومن  وقادمات" 

لیعود مرة أخرى للقاھرة في نھایة ھذا العام.

الحفل االفتتاحي للمعرض على مسرح الجامعة األمریكیة
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لفت فستانھا التي  رستم  ھند  المعرض،  حیواتھن  قصص  یعرض  الالتي  النساء  ضمن  ومن   
أنظار الجمیع، فضالً عن مقتنیاتھا الشخصیة من حذاء وقبعة ونظارة شمسیة وأدوات تجمیل،
على تحصل  مصریة  فتاة  أول  تعد  التي  ناصف  حفني  ملك  السیدة  مقتنیات  مجموعة  وكذلك 

الشھادة االبتدائیة، وأول امرأة مصریة نادت بمساواة المرأة بالرجل.

وبعض مصنوعات الفخار المصنوعة بدقة ومھارة لصانعة الفخار "راویة محمد" التي أحدثت
إبراھیم ألم  التطریز  ومشغوالت  ُمطرز  تقلیدي  زي  مصر،  في  الفخار  صناعة  في  ثورة 
لعدم مقدرتھا على استكمال حیاتھا اعتماًدا على ھذه أنھا تعاني اآلن  الفلسطینیة مع لمحة عن 
المھنة، وضمن الحاضرات في المعرض بقصصھن ومقتنیاتھن أیضا السیدة حیاة شریف وبلسم

أبو روز ومایسة مصطفى وندى عبد الرحمن وسعدیة حسین وغیرھن.

فستان للفنانة الراحلة ھند رستم

بعض مصنوعات الفخار الموجودة في المعرض
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شركة فرسان النیل لخدمات النقل والتنظیف 
أفضل عملیة نقل اثاث من خالل شركة نقل اثاث بالدمام حیث أننا نعمل على توفیر احدث الوسائل التكنولوجیة

التي تساعد في عملیة النقل بسھولة . 
من الكثیر  تطلب  المنافسة  الشركات  أن  من  الرغم  فعلى  األسعار  بأقل  خدماتھا  تقدم  بالدمام  عفش  نقل  شركة 

األموال لقاء تقدیم بعض من خدماتھا . 
شركة مكافحة حشرات بالدمام 

عزیزي العمیل تتعرض العدید من المنازل إلى الحشرات وبعض أصحابھا یلجئون إلى الرش باستخدام المواد
الحشریة التجاریة وبالطبع ال یمكن أن تكون ذات فائدة لو كان عدد الحشرات كبیر أو لو كان ھناك یرقات في
المكان فانھ دلیل على وجود بیض وبالتالي إصابة كبیرة في المكان وحتى یتم القضاء علیھا تواصل مع شركة

مكافحة حشرات بالدمام فھي متخصصة في مجال إبادة الحشرات وطرد الفئران والقوارض . 
أن یمكن  الزراعیة  والمحاصیل  األبواب  وأیضا  النوافذ  تآكل  من  األبیض  النمل  مشاكل  من  التخلص  یتم  حتى 

تتواصل مع شركة رش مبیدات بالدمام 
شركة تنظیف بالدمام  

عندما تضطر ربات البیوت إلى تعیین احد العمال الدائمین حتى تحصل على مستوى عالي من النظافة یمكن أن
تقوم بتخفیض التكالیف واستخدام خدمات شركة تنظیف بالدمام . 
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عندما ال تجد الوقت الكافي حتى تقوم بمتابعة عملیة نقل األثاث یمكن أن تتواصل على شركة نقل اثاث بالخبر
على العمل  تم  احترافي  بأسلوب  العفش  نقل  في  تساعد  التي  الخدمات  من  كبیر  عدد  تقدیم  على  تعمل  فالشركة 

التدریب علیھ لفترة حتى یتم الحفاظ على جمیع قطع األثاث بمختلف ألوانھا وأشكالھا . 
ال تنزعج كثیرا عزیزي العمیل عندما تفكر في االنتقال من مكان إلى أخر ولكن ال تجد من تقوم باالستعانة بھ
العمالة من  كبیر  عدد  توفیر  على  نعمل  بالخبر  عفش  نقل  شركة  فمع  عالیة  جودة  على  النقل  عملیة  تكون  حتى 

المدربة على القیام بنقل العفش . 
الحشرات ھي آفة ال یمكن التغلب علیھا بالطرق العادیة والتقلیدیة مثل استخدام المبیدات الحشریة حیث انھ في
حالة الیرقات والحشرات الصغیرة الغیر مكتملة جنسیا دلیل على وجود بیض في المكان مما یجب أن تتواصل
باستكشاف یقوم  الذي  الفنیین  المندوبین  احد  بإرسال  تقوم  الشركة  أن  حیث  بالخبر  حشرات  مكافحة  شركة  مع 
المكان وشكوى السكان مما یساعد في التعرف على نوعیة الحشرات وبعدھا مباشرة یتم طلب شركة رش مبیدات

بالخبر حتى تقوم بإرسال الفریق المخصص في رش المبیدات . 
ان حیث  علیھا  المرتبطة  والعملیة  الكلمة  بتلك  االھتمام  یتم  ان  ویجب  مترادفان  اسمان  ھما  التنظیف  أو  النظافة 
تنظیف المكان الذي نعیش فیھ یقینا خطر الكثیر من األمراض ومن خالل شركة تنظیف بالخبر سوف یتم توفیر

الوقت الضائع من أصحاب المنازل في عملیات التنظیف . 
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أفضل شركة تقوم بعملیة نقل األثاث باحترافیة كبیرة داخل منطقة القطیف ھي شركة نقل اثاث بالقطیف حیث أن
الشركة تعمل على تقدیم عدد من الخدمات التي لن تجدھا لدي الشركات المنافسة . 

شركة نقل عفش بالقطیف خدمات متمیز إلى عمالئھا حیث أن كل المتعاملین مع الشركة قد شھدوا على توفر 
براعتھا في أداء عملیة النقل . 

شركة مكافحة مع  تواصل  الفراش  وبق  األبیض  والنمل  الصراصیر  على  بالقضاء  تقوم  حتى  العمیل  عزیزي 
حشرات بالقطیف . 

مكافحة الفئران فمن المعروف أنھا تسبب مشاكل كبیرة جدا من قضم جمیع المفروشات وإصابتھا بالتلف تلویث
مبیدات رش  شركة  خالل  ومن  والكبار  األطفال  لدي  الفزع  وأیضا  بھا  الخاصة  المخلفات  خالل  من  المكان 

بالقطیف سوف تتخلص منھا في دقائق . 
تحتاجھ ما  كل  توفیر  على  عملت  بالقطیف  تنظیف  شركة  أن  حیث  والمرھقة  المملة  التنظیف  لعملیات  وداعا 
البیوت والفلل والشقق من عملیات تنظیف وذلك بشكل مثالي وخاصة عندما ال تجد الوقت الكافي للقیام بھا ونقوم

بتنظیف الشركات وأیضا الفنادق في حالة االتفاق مع إدارة الشركة . 
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