
10/14/2017 األحد.. «المرأة والذاكرة» تكشف ألول مرة عن كتاب «أنا والشرق» عن المذكرات الخاصة لــ«حواء إدریس» | ولھا وجوه أخرى

https://wlahawogohokhra.org/4195/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%88%d8… 1/9

من نحن؟اتصل بناالرئيسية

األحد.. «المرأة والذاكرة» تكشف ألول مرة عن كتاب «أنا والشرق» عن
المذكرات الخاصة لــ«حواء إدريس»

اترك تعليًقا ولها وجوه أخرى 10/02/2017

تقيم مؤسسة “المرأة والذاكرة “حفل إطالق المذكرات الخاصة  للناشطة النسوية حواء إدريس، التي تصدر

بعنوان “أنا والشرق” ، ويصاحب حفل اإلطالق معرض صور إلدريس، ويبدأ المعرض في تمام الــ9 صباح يوم

األحد المقبل، مستمًرا حتى الــ8 مساًء، على أن يكون حفل التوقيع في تمام الــ6 مساًء،  بقاعة الندوات

بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

ولھا وجوه أخرى
منصة نسوية، تختص بمتابعة وتحليل قضايا المرأة في مصر والعالم العربي

األبواب
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األحد .. حفل «زينب بركات» بساقية
الصاوي وعودة إلى طرب الزمن

الجميل

29 إبريل .. ساقية الصاوي
تستقبل حفل “مي عبد العزيز”

الجمعة.. مشروع «راقصات باليه
في القاهرة» يستعرض ماوراء

الكواليس في بيت الصورة

تعد حواء إدريس (١٩٠٩-١٩٨٨)، من رائدات العمل األهلي في مصر وعضوة بارزة في “اإلتحاد النسائي المصري”

الذي أسسته هدى شعراوي سنة ١٩٢٣، وهي أيًضا ابنة خالة “هدى شعراوي” وأقامت في بيتها تحت رعايتها

هي وأختها حورية بسبب ظروف عائلية صعبة ألمت بأسرة الفتاتين بسبب الغربة والسفر.

بدأت مشوارها في العمل األهلي النسوي في “االتحاد النسائي المصري”، ثم كونت جمعية “شقيقات االتحاد

النسائي” وتولت رئاستها، وضمت حينذاك: أختها حورية، وأمينة وكريمة السعيد، وسهير القلماوي ومنيرة عاصم

وشهيرة محرز وشابات أخريات متطوعات.

وأشرفت على أنشطة ثقافية واجتماعية متنوعة في االتحاد النسائي، في عام ١٩٣٥ أخرجت مسرحية كتبها

توفيق الحكيم عن لطفية النادي، وشاركت في العديد من المؤتمرات الدولية والعربية ممثلة عن االتحاد

النسائي المصري، وكان لها دور مهم في توطيد التعاون بين البلدان العربية واآلسيوية، كما كان لها مواقف

مشهودة في الساحة العربية والدولية دفاًعا عن حقوق الشعوب في مواجهة االستعمار والصهيونية العالمية،

وفي أعقاب ثورة ١٩٥٢ كرست مجهودها إلدارة دار الحضانة في جمعية هدى شعراوي.

ولها وجوه أخرى
منصة إلكترونية تختص بمتابعة قضايا المرأة في مصر، وتقدم تحليًال لكل المستجدات التي تطرأ

على واقع النساء المصريات، وتحاول طرح حلول للمشكالت التي يعانين منها في مجتمعنا.

مواضيع ذات صلة:

حواء إدريس, كتب, منظمات نسوية, نساء رائدات ثقافتي
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اترك تعليًقا
لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكتروني.

التعليق

االسم

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

إرســال التعليق

I'm not a robot
reCAPTCHA
Privacy - Terms

English Section

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
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Yes, I am a feminist and I wear makeup with pride

There’s No Escaping the Fact that Trump is a Sexual Harasser
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The Morass of No Hope: The Egyptian TV drama shows women’s power derived from
Men

فيديوهات

حملة #وضع_ید: تقریر عن "العنف ضد المرأة" في مصر
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 @wlahawogohokhra تغریدات بواسطة

14 س

حوار - #نـدى_األھدل .. الطفلة الیمنیة التي أبھرت العالم برفضھا #زواج_القاصرات في البلد العربي األكثر احتضاًنا لھ 
bit.ly/2yBIlIK

 

#حقوق_المرأة #الصحافة 
«#دریة_شفیـــق».. امرأة أدركت أھمیة «الصحافة النسائیة» مبكًرا.. وقتلت«الدیكتاتوریة» نضالھا 

bit.ly/2g6rQgg

ولھا وجوه أخرى  
 @wlahawogohokhra

ولھا وجوه أخرى  
 @wlahawogohokhra

الصفحة التالية »/18

شاهد المزيد»
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حاز ھذا على إعجابك أنت و 11  من األصدقاء

…ولھا وجوه أخرى -
 96  ألف تسجیالت اإلعجاب

أعجبك
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األبواب

English Section

احكي

األرقام تتحدث

السيدة األولى

بالصور والتفاصيل

ُبعد َاخر

تاريخ باسم الست

ثقافتي

جديدهن

حوارات

ست الستات

سينمائيات

عنها قالوا:

ُفرصة

في المعجم النسائي

كالم في سرك

ملفات خاصة

البريد اإللكتروني

االشتراك

األرقام تتحدث

69,9 في المئة هي نسبة الفتيات في الفئة العمرية -15-19 الالتي أخضعن لختان اإلناث، و87,3 في المئة هي نسبة النساء

من سن 15 إلى 49 عاًما اللواتي أجريت لهن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية، و33,5 في المئة من عمليات ختان اإلناث

القائم بها “طبيب” في مقابل 51,9 قامت بها “الداية” وفقط 8,9 في المئة أجريت على يد إما ممرضة أو أحد العاملين بالصحة

– وفًقا لمسح الجوانب الصحية مصر 2015
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