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 ! مةزالقطط في أ
 

ونهم    هم األصلى موطنفي   ا محتمال  انقراض  القديمة  الماو المصرية   قطط تواجه  الوقت   يأصبحوا ف    لك
 . الحالي ال يعتني بهم وغير مرغوب فيهم

 

ي  و الربحإلى  تهدف   التي ال     المسجلة بالحيوان  أحد مجموعات الرفق   )إمرو(عد   ُت ا    أخذت  الت ي عاتقه  عل
  . لمصر القديمة المقدسةالقطط من تالسالال هإنقاذ هذ

رح      ابإيجاز أهدافن  يوضح هذا المنشور   ا يقت ي    آم نكم  الطرق الت ساعدتنا   يمك ا م شا  إلمن خالله ة  ءن  محمي
  .قطة طبيعيار الم الجميلةلهذه القطط

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : التاريخ
لمصر   القطط المقدسةتنحدر ساللتها من   القططيعتقد أن هذه  حيث  جيدا   معروفة   ةيمصر ال قطط الماو إن  

دة ال  افقطط الم.  علي األقل3.500 إلي يعود تاريخ ساللتها    التيو ةالقديم شكل   و هي القطط الوحي منقطة ب
ي ا   . طبيع ي جبينه ل عل ي تحم ا  ,) M( ة عالمفه سمي أحيان ي ت ة"الت ة  " عالم ساء المقدس د الخنف  عن

ذاء  قد آان    ف آبير احترامب تحظى   لكونها حيوانات و. مقدساً  المصريون  يعتبره يالرمز الذ  ذلك   "لفراعنةا إي
د وجد     أحد القطط   عند موت   يقام الحداد    أحد القطط أوقتلها يعد أحد الجرائم آما آان        ر من القطط      وق الكثي

 .في المقابرمحنطة 

 
 

 . قبل الميالد1280  س.لـ هانوفر )بكتاب الموتى(مام شجرة من البردي أ أحد القطط المنقطة تقوم بذبح ثعبان أبوبهيس
 
 

 : اليوم
او تعيش دعوا للحزن أن قطط الم ا ي ي مصر ومم اة صعبة للغاي اآلن ف ه .ة حي ذه القطط حيث تواج  ه

االُ       فال   االنقراضمكانية  إا و المنقطة الجميلة اضطهادً   ا ب ة وال يلقى له ة أن   تلقى حماي ة ال؛ وفي الحقيق  عام
بالد    مختلف في تجري القطط الوحشية    حيث  ,غير مرغوب فيها  يعتبرونها حيوانات أليفة      تبحث  ,أنحاء ال

ة   سالت في ام    القمام در ضئي   سوى    وال يوجد     .عن الطع ة           لق ذآر من الرعاي اد ال ي ة  يك ذا ف  البيطري ن إ ل
ة الحكومة المصرية في مح     تقوم  و. وجودها في الحياة يتسم بالقصر والجوع واأللم       ستميتة    اول للحد من   م

سميم القطط    ةاألعداد المتزايد  ة   للحيوانات الضالة بت ا       منتظبطريق ر منه ي يتضح أن عدد آبي ة والت من  م
 .قطط الماو المصرية

 ؟المصريةالماو إلنقاذ قطط) إمرو (جمعية ما هي
راد  ن األف ة م يننحن مجموع ان أل   المهتم د ح ت ق ون أن الوق ذين يؤمن تعاالل اوس صرية مال دة قطط الم

ي  ,ويعد هدف مجموعتنا  . في منشأها األصلي   االحترام من هاتمكانل م تأس    الت س ت ديًثا  ي اذ    ,ها ح ر    هو إنق أآب
 .تفني هذه الساللة القديمةو األوانيفوت أن   قبلتوفير الحماية لهاوقطط الماو  عدد ممكن من

 

اهرة حيث يمكن للقطط          بيئة آمنة وصحية  إيجاد   علي وتعمل   تتلقى المساعدات   منظمة  هي )إمرو(  في الق
م  ي ت االت ي إنقاذه يش ف ان أن تع نقو .آم يم  موس يبتعق او الت رد  قطط الم اات اثلين ذآور أو اإلن واء ال   س

 . اإلمكانرقدمنها للتبني األليفة عرض القطط و
ا وأن تلقى  آإمتدادا طبيعيا للتراث اإلعتراف بها  أن يتم أن قطط الماو يجب أيضا نحن نؤمن من   احترام

 إلنشاء المحمية    األن ونحن نخطط . التثقيف و معلومات الكثير من ال   يتطلب س وهذا جانب الشعب المصري  
سائحين لألغراض           الخاصة بهذه القطط قرب الجيزة و      ين وال  ةالتعليمي سوف نفتح أبوابها للزائرين المحلي

  .والتاريخية
 

ال        لكل الفرصة تيحوسن او      مجموعة    م أخذ   أماآن رعاية القطط في جميع أنحاء الع المصرية   من قطط الم
ه ر نموذجي دة واتذ واألآث ةرالم صحة جي ا قط ك  طبيعي ساحوذل عة م اسةلتوس ك األجن م تل ي بالده .  ف

 . الخ..ترتيبات السفر المتطلبةوالشهادات الالزمة وأوراق العمل  في ترتيب سنقدم المساعدةو
 

ا   6196 رقمالمشهرة ب مية  حكوالمنظمات غير ال   ىحدإ ( وهي  ال تستهدف الربح   إمرو اراً   بدأت عمله   اعتب
ن  سطس 23م س إدارة )2005 أغ ضا مجل ا أي راف  ل وله يإلش شروععل دينا.  الم ن   ول غير م دد ص ع

ته      اللذين يكرسون     ونأمل في العديد من المتطوعين    الموظفين   ذلك  جزًءا من وق ا    م ل د    ال  حيث أنن إال نعتم
 .على الصعيد العام والخاصدعم المتبرعين  علي

 



 


