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العدد ٣
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فتح هرم زوسر "أقدم بناء حجري في التاريخ" للزيارة

افتتح رئيس جملس الوزراء رافقه وزير السياحة واآلثار يوم اخلميس املوافق ٥
مارس  ،٢٠٢٠مرشوع تطوير هرم زورس املدرج بحضور سفراء العديد من دول
العامل وأعضاء جملس النواب ،ورئيس االحتاد املرصي للغرف السياحية ورؤساء
الغرف ،جاء االفتتاح بعد انتهاء أعامل ترميم هرم زورس ،الذي يعد أقدم بناء
حجري يف التاريخ ،وتطوير املنطقة املحيطة به .شمل املرشوع الذي استمر قرابة
 ١٤عا ًما ،بتكلفة قدرها  ١٠٤مليون جنيه ،أعامل درء اخلطورة ،والرتميم اخلارجى
والداخىل للهرم وتطوير مسارات الزيارة املؤدية للهرم ،واملمرات الداخلية املؤدية
لبئر الدفن وأعامل ترميم التابوت احلجرى ،باإلضافة إىل أعامل الرتميم الدقيق
للحوائط ،ووضع نظام حديث لإلضاءة ،وقد استقبل هرم زورس الوفود السياحية
عقب افتتاحه.

السياحة واآلثار في مواجهة
"فيروس "كورونا املستجد
ص ٣-٢

عاما
االحتفال مبرور أربعني ً
على انقاذ آثار النوبة
ص٣

االستعدادات لنقل املومياوات
امللكية
ص٤

الوقاية من األمراض
عند املصري القدمي
ص٨
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أهم األخبار

السياحة واآلثار في مواجهة فيروس "كورونا" املستجد

حرصت الدولة بكافة أجهزهتا عىل التعامل الفورى
مع أى تداعيات لظهور فريوس «كورونا» املستجد
(كوفيد  ،)١٩ -وما يتبع ذلك من آثار سلبية عىل عدد
من القطاعات ،وحيث ان قطاع السياحة يعد من أكثر
القطاعات ترضر ًا ،فإن الدولة عملت عىل ختفيف
األعباء عن كاهل هذا القطاع احليوي ،وقامت وزارة
السياحة بالعديد من اإلجراءات ملواجهة تداعيات
انتشار فريوس كورونا املستجد وتأثريه عىل قطاع
السياحة املرصى.
وقد اختذت احلكومة املرصية عد ًدا من اإلجراءات
االحرتازية ملنع انتشار فريوس كورونا املستجد يف
رئيس الوزراء يرتأس اجتامع ملناقشة اجراءات مواجهة فريوس كورونا
اعتبارا من ظهر
مرص ،وكان منها تعليق حركة الطريان
ً
اخلميس  ١٩مارس حتى  ٣١من الشهر نفسه ،ثم تقرر مد تعليق حركة الطريان ملدة  ١٥يو ًما إضافية حتى ١٥أبريل املقبل .وعقب القرار اخلاص بتعليق
حركة الطريان من يوم  ١٩مارس وحتي  ٣١مارس  ،٢٠٢٠اجتمع وزير السياحة واآلثار ووزير الطريان املدين ،وقيادات الوزارتني ورئيس االحتاد املرصي
للغرف السياحية ورئيس غرفة الرشكات السياحة ملناقشة تنفيذ القرار .وأكد الوزيران انه لن يتم غلق املجال اجلوي املرصي خالل مدة التعليق وأن املطارات
املرصية تستمر يف استقبال الطريان العارض واملنتظم بدون ركاب ،وذلك للسامح للوفود السياحية املتواجدة بمرص باستكامل براجمهم السياحية والعودة إىل
بالدهم يف مواعيد سفرهم املقررة.
وقد اجتمع رئيس جملس الوزراء بوزير السياحة واآلثار ورئيس االحتاد املرصي للغرف السياحية ،ورئيس غرفة الرشكات السياحية ،ملتابعة التداعيات
االقتصادية عىل قطاع السياحة ،وفيام يتعلق بالعاملة الغري منتظمة يف قطاع السياحة فقد ك ّلف رئيس جملس الوزراء بأن تكون هناك إحصاءات دقيقة لدى
اجلهات املعنية بأعداد العاملة غري املنتظمة واملترضرة يف القطاعات املختلفة ،وأن تكون هناك آلية واضحة لتسجيل املترضرين بالتنسيق بني تلك للجهات.
وترأس وزير السياحة واآلثار اجتامع جلنة إدارة األزمات واملخاطر بالوزارة ملناقشة اإلجراءات التي اختذهتا القطاعات املختلفة بالوزارة ملجاهبة تداعيات
فريوس كورونا املستجد عىل قطاع السياحة.

اجراءات وزارة السياحة واآلثار للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا

الوزير خالل تفقده أعامل تطهري وتعقيم منطقة األهرامات

تطهري الفنادق واملنشآت السياحية

عقد وزير السياحة واآلثار اجتام ًعا مع رئيس جلنة السياحة والطريان بمجلس النواب ورؤساء قطاعات الوزارة ورئيس االحتاد املرصي للغرف السياحية
ورؤساء الغرف السياحية املختلفة ،ملناقشة تداعيات فريوس كورونا عىل القطاع السياحي واختاذ اإلجراءات الالزمة والتدابري االحرتازية للتعامل مع
األزمة .وقامت الوزارة بتطبيق كافة اإلجراءات الوقائية بالتعاون مع غرفة املنشآت الفندقية .وقد تم البدء الفوري بتطبيق إجراءات التطهري والتعقيم
وف ًقا للمعاير الدولية لإلجراءات التطهري ،وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان .باإلضافة إىل الكشف عيل كافة العاملني بالقطاع
السياحي لالطمئنان عىل سالمة حالتهم الصحية إىل جانب عقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية واحلامية من الفريوسات واألمراض
وكيفية تطبيق الطرق املثيل لتطهري ونظافة بيئة العمل .كام تم االتفاق عىل رشاء أجهزة أشعة فوق احلمراء وتوزيعها عىل الفنادق الثابتة والعائمة للكشف
عىل النزالء والعاملني هبا ،باالضافة إىل التعاقد مع رشكتني عامليتني متخصصتني يف السالمة والصحة املهنية للتفتيش عىل الفنادق الثابتة والعائمة يف
املحافظات السياحية ،واختذت الوزارة بالتعاون مع غرفة املنشآت الفندقية قرارا بغلق كافة املطاعم والنوادي الليلية والصحية ومحامات السباحة
املوجودة بجميع الفنادق يف حمافظتي القاهرة واجليزة أمام الزائرين من خارج الفندق ،وختفيض التواجد اليومى للعاملة املوجودة يف فنادق القاهرة
واجليزة بنسبة  .٪٥٠ومن منطلق حرص الوزارة عىل سالمة العاملني بقطاع السياحة -خاصة املتعاملني منهم بشكل مبارش مع السائحني ،فقد تم فرض
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حجر صحى عىل العاملني ىف املنشآت السياحية يف املحافظات السياحية وهى جنوب سيناء والبحر األمحر واألقرص وأسوان ملدة  14يوما (فرتة حضانة
فريوس كورونا) منذ تاريخ مغادرة آخر سائح للمحافظة وذلك للتأكد من خلو مجيع العاملني من الفريوس بام يكفل عدم انتشار العدوى بني ذوهيم عند
واستمرارا يف تطبيق اإلجراءات االحرتازية و الوقائية ملواجهة فريوس كورونا املستجد ،تم غلق مجيع املتاحف و املواقع االثرية
عودهتم إىل حمافظاهتم.
ً
بجمهورية مرص العربية ابتداء من يوم االثنني املوافق  ٢٣مارس و حتي  ١٥أبريل  ،٢٠٢٠وذلك للتعقيم و التطهري وتطبيق إجراءات السالمة و الوقاية
بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعايري العاملية ،كام تم تطهري وتعقيم مباين الوزارة ومكاتب اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي .جدير
بالذكر أن وزير السياحة واآلثار قام يوم  ٨مارس يرافقه وزيرة الصحة ووزير الطريان املدين وحمافظ األقرص بتفقد معبد الكرنك وذلك للوقوف عىل
حالة احلركة السياحة باملناطق األثرية بمحافظة األقرص وكذلك العاملني بالقطاع السياحي ،وذلك قبل قرار الدولة املرصية بوقف رحالت الطريان.

وزارة السياحة واآلثار تضئ هرم خوفو في رسالة إلى الشعب املصري وجميع شعوب العالم
بالبقاء في املنزل وحماية أنفسهم
قامت وزارة السياحة واآلثار مساء يوم األثنني املوافق ٣٠
مارس بإضاءة هرم خوفو يف رسالة إىل الشعب املرصي
ومجيع شعوب العامل بالبقاء يف املنزل ومحاية أنفسهم،
وأيض ًا يف رسالة حتية وشكر للقائمني عىل محايتنا ومكافحة
فريوس كورونا املستجد ،حيث كتبت عبارات قصرية
باإلضاءة باللغة العربية واإلنجليزية عىل واجهة اهلرم:
خليك يف البيت ،امحي نفسك ،حتية للقائمني عيل محايتنا.

إضاءة هرم خوفو برسالة إىل الشعب املرصي ومجيع شعوب العامل

عددا من الوزراء واملسئولني لبحث سبل دعم قطاع السياحة
وزير السياحة واآلثار يلتقي ً

عقد وزير السياحة واآلثار خالل شهر مارس جمموعة من اللقاءات مع عدد من الوزراء واملسئولني لبحث سبل دعم قطاع السياحة خالل الفرتة
القادمة ،فقد اجتمع ووزير القوى العاملة إلعداد التدابري الالزمة ملواجهة أوضاع العاملني بقطاع السياحة ووضع آليات دعم القطاع خالل هذه
املرحلة .كام اجتمع ووزير الزراعة لبحث حل املشكالت املرتاكمة للمرايس السياحية ورسعة إهناء إجراءات تراخيصها ،وناقش الوزيران أيضا
إعفاء املستثمرين يف هذا املجال من غرامات التأخري وجدولة الديون املرتاكمة عليهم من أجل مساعدهتم عىل رسعة استعادة نشاطهم .واجتمع
الوزير بوفد من اإلدارة العامة للحامية املدنية واملركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء ،لوضع آلية تنظيمية للعمل عىل إصدار كود احلامية املدنية
من أخطار احلريق باملنشآت السياحية والفندقية بأنواعها ،كام تم مناقشة إجراءات حصول املطاعم واملنشآت الفندقية القائمة عىل تصاريح احلامية
املدنية والعمل عىل رسعة وتسهيل إصدارها .كام اجتمع وزير السياحة واآلثار مع وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتم االتفاق عىل
تفعيل خط ساخن لتلقي شكاوى واستفسارات العاملني بقطاع السياحة.
كام بحث وزير السياحة واآلثار ووزير النقل سبل تعزيز التعاون والتنسيق خلدمة القطاع السياحي ،ومنها دراسة تشغيل قطارات نوم سياحية
بني األقرص والغردقة لربط املدن السياحية ببعضها وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية ومدن البحر األمحر بمدن وادي النيل .ويف سياق
متصل اجتمع وزير السياحة واآلثار مع وزير التنمية املحلية ملناقشة تعزيز سبل التعاون بني الوزارتني خالل الفرتة القادمة واستعراض عددا من
امللفات منها ارجاء احلجز اإلداري عىل كل املتعثرين يف النشاط السياحي ملدة عامني.

....ويجتمع بقيادات املجلس األعلى لآلثار ملناقشة التداعيات على القطاع األثري
اجتمع وزير السياحة واآلثار مع األمني العام للمجلس األعيل لآلثار ورؤساء قطاعات املجلس ملناقشة التداعيات عيل القطاع الثقايف
واالثري من فريوس كورونا املستجد ،واختاذ اإلجراءات الالزمة والتدابري االحرتازية املتطلبة للتعامل مع األمر .خالل االجتامع ،اكد الوزير
عيل االستمرار يف املرشوعات ،واالنتهاء منها خاصة تلك التي سيتم افتتاحها قريبا مثل قرص البارون امبان بحي مرص اجلديدة ومتحف
املركبات امللكية بحي بوالق واملتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط ومتحف رشم الشيخ و متحف كفر الشيخ و املتحف اليوناين
الروماين باإلسكندرية وطريق الكباش باألقرص وترميم وتطوير منطقة شجرة مريم التي هي احد نقاط مسار رحلة العائلة املقدسة يف مرص.
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اللجنة العليا للعمرة واحلج تتخذ قرارات حلماية حقوق املواطنني
اختذت اللجنة العليا للحج والعمرة عدة قرارات حلامية حقوق املواطنني الراغبني يف أداء مناسك العمرة ،وكذلك الرشكات السياحية املنفذة
لتلك الربامج يف ظل قرار اململكة العربية السعودية بتعليق رحالت العمرة مؤقتا .حيث قررت اللجنة تكليف غرفة رشكات ووكاالت السفر
والسياحة بالتنسيق مع الوكالء السعوديني باململكة العربية السعودية للوقوف عىل اإلجراءات اخلاصة باسرتداد الرشكات السياحية املرصية
للمبالغ اخلاصة بحجوزات السكن واخلدمات ،عىل أن تتحمل رشكة السياحة املسئولية الكاملة جتاه املواطن يف حالة إلغاء برنامج العمرة أو
تأجيله أو رد قيمته ،إىل جانب تكليف الغرفة بحل أي خالف قد ينشأ بني الرشكة واملواطن وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة و اآلثار.

عددا من املناطق األثرية
وزير السياحة واآلثار يتفقد
ً
عقب موجة الطقس اليسء التي تعرضت هلا البالد يومي  ١٢و١٣
مارس ،والتي أدت اىل هطول األمطار الغزيرة عىل أنحاء اجلمهورية،
حرص وزير السياحة واآلثار يوم  ١٤مارس عىل تفقد عد ًدا من
املواقع األثرية بمحافظة القاهرة لإلطمئنان عىل حالتها بعد أعامل
كسح وشفط مياه األمطار التي تراكمت عىل البعض منها .وقد تفقد
الوزير قرص البارون إمبان بحي مرص اجلديدة وشارع املعز بالقاهرة
التارخيية وكذلك منطقة األهرامات ،حيث التقى الوزير بوفد سياحي
كان يف زيارة للمنطقة.

أخبار متنوعة

وزير السياحة واآلثار أثناء تفقده منطقة األهرامات بعد الطقس السيئ

وزارة السياحة واآلثار ومنظمة اليونسكو حتتفالن بإنقاذ آثار النوبة
احتفلت وزارة السياحة واآلثار بالتعاون مع مكتب اليونيسكو اإلقليمي للعلوم يف الدول العربية بالقاهرة يوم  ١٠مارس بمرور أربعني عام ًا عىل انتهاء
سفريا من مجيع أنحاء العامل وأكثر من
احلملة الدولية إلنقاذ آثار النوبة ،وذلك باملتحف القومي للحضارة املرصية بمنطقة الفسطاط .حرض االحتفالية ٣٠
ً
٢٠نائ ًبا من نواب الربملان ،ومدير مكتب اليونسكو اإلقليمي بالقاهرة ،ورئيس االحتاد املرصي للغرف السياحية ورئيس غرفة املنشآت الفندقية وقيادات
الوزارة  ،إىل جانب بعض ممثيل املنظامت الدولية .وتعد احلملة الدولية إلنقاذ اآلثار املرصية يف النوبة أهم وأضخم عملية إنقاذ أثرية لليونسكو يف التاريخ ،
وقد بدأت عام  ١٩٦٠وانتهت بنجاح يف  ١٠مارس  ، ١٩٨٠وتم خالهلا إنقاذ ونقل آثارا هامة منها معابد أبو سمبل وفيلة.

صورة مجاعية أثناء االحتفالية
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املمثل الفرنسي جيمي جان لويس يزور عدد من املواقع األثرية
زار املمثل الفرنيس اهلايتي األصل ،جيمي جان لويس ،العديد من املواقع
األثرية بمحافظات أسوان واألقرص والقاهرة ،حيث زار مقربة توت
غنخ آمون ومعابد الكرنك واألقرص وحتشبسوت ،ومعبد فيلة وجزيرة
ألفنتني.ووجه املمثل الفرنيس الدعوة للعامل للمجيء إىل مرص واالستمتاع
بحضارهتا العريقة وجوها الدافئ وشمسها املرشقة.
جيمي لويس أمام أهرامات اجليزة

"ملك" بحي مصر اجلديدة
مشروع ترميم قصر السلطانة َ
يف إطار حرص وزارة السياحة واآلثار عىل احلفاظ عىل املباين الرتاثية والتارخيية
تم البدء يف أوىل اخلطوات التنفيذية لرتميم قرص السلطانة « َملك» زوجة السلطان
حسني كامل والذي يقع أمام قرص البارون امبان بحي مرص اجلديدة.
وقد بني هذا القرص املهندس البلجيكي إدوارد إمبان ليهديه للسلطان حسني
كامل الذي رفض أخذه كهديه وأرص عىل رشائه ،لكنه توىف قبل أن يسدد ثمن
القرص فآلت ملكيته إىل رشكة مرص اجلديدة لإلسكان والتعمري ،وتم االتفاق
عىل أن يؤجر القرص للسلطانه « َملك» الزوجة الثانية للسلطان حسني كامل.

قرص السلطانة ملك زوجة السلطان حسني كامل

طلبة جامعة حلوان يشاركون في االستعدادات لنقل املومياوات امللكية

إحدى اجلداريات التي صممها الطلبة

ىف إطار االستعدادات لنقل املومياوات امللكية من املتحف املرصى بالتحرير للمتحف القومى للحضارة املرصية بالفسطاط ،تفقد وزير السياحة واآلثار
ووزير التعليم العايل ورئيس جامعة حلوان اجلداريات التي صممها طالبات وطلبة جامعة حلوان بإرشاف عدد من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة،
وذلك يف طريق عبور موكب نقل املومياوات امللكية ،وقد اعتمد تصميم هذه اجلداريات عىل توثيق تراث احلضارة املرصية القديمة بطريقة فنية.
ويف سياق متصل نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بمكتب وزير السياحة واآلثار برناجمًا توعوي ًا لطالب املرحلة اإلعدادية حتت
عنوان «رحلة مومياء» باملتحف املرصي بالتحرير حيث ألقى الضوء عىل أهم األحداث التي تعرضت هلا املومياوات امللكية من بداية اكتشافها
باملقابر امللكية واالستعداد لنقلها ،والدراسات العلمية التي أجريت عليها لكشف العديد من املعلومات عنها.
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ضبط عمالت ذهبية ووقف مجموعة من الطرود لالشتباه بأثرية محتوياتها مبطار القاهرة
يف إطار جهود الدولة ملحاربة اإلجتار الغري مرشوع
للممتلكات الثقافية واحلفاظ عليها ،نجحت
سلطات اجلامرك املرصية بالتعاون مع اإلدارة
املركزية للمنافذ والوحدات األثرية باملوانئ املرصية
التابعة لوزارة السياحة واآلثار ،يف ضبط  ٥عمالت
ذهبية ترجع إىل العرص البيزنطي بمطار القاهرة .كام
نجحت يف وقف وضبط عملية تصدير  ١٦طر ًدا
حيتوي عىل جمموعة من القطع املشتبه يف أثريتها
موزعة ضمن جمموعة من املستنسخات األثرية عمالت ذهبية وجمموعة من رؤوس متاثيل فرعونية مضبوطة بمطار القاهرة
وقوالب صب املستنسخات بغرض تصديرها إىل اخلارج .تضمنت هذه القطع جمموعة من رؤوس متاثيل فرعونية ألفراد وملوك ومعبودات
مصنوعة من اجلرانيت والبازلت واحلجر اجلريي وعدد من القطع األثرية ترجع إىل فرتات خمتلفة من التاريخ املرصي القديم.

لقاءات واجتماعات
وزير السياحة واآلثار يناقش مستجدات األعمال مبشروع املتحف املصري الكبير
اجتمع وزير السياحة واآلثار بمقر املتحف املرصي الكبري
بميدان الرماية ،بأعضاء جملس إدارة املتحف وذلك ملناقشة
آخر مستجدات األعامل باملرشوع وخطة العمل به خالل الفرتة
املقبلة يف ظل التدابري الوقائية التي تتخذها الدولة وفق ًا لتداعيات
فريوس كورونا املستجد .وقد وافق جملس اإلدارة عىل عدد من
القرارات منها :منح الزائرين املرصيني الذين جتاوزت أعامرهم
سن  ٦٠عا ًما ختفيض بنسبة  ٪٥٠عىل أسعار تذاكر دخول
املتحف ،إعفاء الزائرين املرصيني واألجانب من ذوي القدرات
اخلاصة من دفع رسوم تذكرة الدخول ،استحداث تذكرة خاصة
جملس إدارة املتحف املرصي الكبري
صاحلة ملدة يومني متتاليني لزيارة املتحف بتخفيض قدره ٪ ٢٠
عن سعر التذكرتني وتقوم إدارة املتحف بتحديد تواريخ وتوقيتات حمددة الستقبال زيارات الرحالت املجانية للمدارس احلكومية .ويف سياق
متصل عقد وزير السياحة واآلثار اجتام ًعا عرب الفيديو كونفريانس من مقر الوزارة بالزمالك مع فريق عمل رشكة مايكروسوفت املسؤل عن
إنشاء وتصميم املوقع اإللكرتوين اخلاص باملتحف املرصي الكبري ،وذلك الستعراض شكل املوقع وحمتواه وأبوابه.

 ..يلتقي رئيس شركة سامسوجن لإللكترونيات مبصر
استقبل وزير السياحة واآلثار رئيس رشكة سامسونج لإللكرتونيات بمرص ،وذلك ملناقشة تعزيز سبل التعاون الستخدام تقنيات التكنولوجيا
احلديثة ،لالرتقاء باخلدمات السياحية يف املناطق األثرية واملتاحف ،من خالل شاشات ذكية لعرض مواد دعائية وتروجيية وتثقيفية وأثرية
للزائرين لتعريفهم باملقاصد السياحية املتنوعة يف مرص.

...ويستقبل رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم لالستثمار
استقبل وزير السياحة واآلثار رئيس جملس اإلدارة التنفيذي لرشكة أوراسكوم لالستثامر ملناقشة مستجدات األعامل بمرشوع تطوير اخلدمات
بمنطقة أهرامات اجليزة وما وصلت إليه التجهيزات .وتتضمن هذه التجهيزات توفري وسائل االنتقال داخل املنطقة األثرية من أوتوبيسات
وعربات تعمل بالكهرباء وطاقة صديقة للبيئة ،وتزويد املنطقة بدورات مياه متنقلة ،مع استحداث خدمات لتقديم الوجبات الرسيعة واملأكوالت
واملرشوبات باملنطقة يف األماكن التي حددها ووافق عليها املجلس األعىل لآلثار.
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قرارات
عددا من القرارات التنظيمية
وزير السياحة واآلثار يتخذ
ً
يف إطار حرص وزارة السياحة واآلثار عىل متكني الكفاءات من أبنائها وتصعيدهم لرتقي املناصب القيادية ،أصدر الوزير عدة قرارات لدفع
العمل بالوزارة وبقطاعاهتا املختلفة ،حيث كلف السيدة يمنى البحار ،معاون الوزير للشئون الفنية ،لشغل منصب مساعد وزير السياحة
واآلثار للشئون الفنية عن طريق الندب الكيل ملدة عام ،وكلف السيد أمحد عبيد لشغل منصب مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير بطريقة
الندب الكيل وملدة عام .كام كلف الوزير الدكتور أسامة طلعت ،أستاذ ورئيس قسم اآلثار اإلسالمية بكلية اآلثار -جامعة القاهرة ،لشغل
منصب رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية باملجلس األعىل لآلثار بطريقة اإلعارة وملدة عام واحد ،و ذلك خل ًفا للدكتور مجال
مصطفي الذي كُلف بأعامل نائب األمني العام للمجلس األعىل لآلثار لشئون اآلثار اإلسالمية والقبطية .كام اختذ الوزير قرار ًا بتكليف الدكتورة
سها هبجت بأعامل املتحدث الرسمي لوزارة السياحة واآلثار بجانب عملها األصيل كمستشار الوزير للتدريب.

فعاليات الوزارة
االحتفال باليوم العاملي ملتالزمة «داون»

عرض فرقة فنون متحدي اإلعاقة

نظم متحف املجوهرات امللكية باإلسكندرية يوم  ١٥مارس احتفالية فنية لذوي االحتياجات اخلاصة ،بمناسبة االحتفال باليوم العاملي ملتالزمة
عروضا مرسحية لفرقة «فنون متحدي اإلعاقة» .كام تم تسليم شهادات تقدير لألطفال املشاركني ،واختتمت
«داون» ،وقد تضمنت االحتفالية
ً
االحتفالية بجولة داخل قاعات املتحف.

معرض "األيدي الناعمة" لألشغال الفنية مبتحف الفن اإلسالمي

أقام متحف الفن اإلسالمي معرض ًا لألشغال الفنية واحلرف اليدوية التقليدية حتت عنوان «األيدي الناعمة» وذلك تزامنًا مع احتفاالت املتحف
باليوم العاملى للمرأة يوم  ٨مارس ،حيث ضم املعرض  ٣٠٠منتج للحرف اليدوية ،وهي نتاج أعامل  ٣٠سيدة قاموا باملشاركة يف ورش تعليمية
تم تنظيمها باملتحف.

برنامج "الكتابة املصرية القدمية" في مكتبات
املدارس واملعاهد القومية
نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بمكتب وزير السياحة واآلثار
برناجمًا توعو ًيا عن «الكتابة املرصية القديمة» وذلك بالتعاون مع املدارس التابعة
للمعاهد القومية .استهدفت فيه املكتبات العامة ومكتبات املدارس لربط الطالب
باملكتبة املدرسية ودفعهم إىل اإلطالع والبحث العلمي.
جمموعة من الطالب أثناء ورشة تعلم اللغة املرصية القديمة
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األخيرة
الوقاية من األمراض عند املصرى القدمي

جزء من بردیة (إدوین سمیث) إحدى وثائق الطب املرصي القدیم.

برع املرصيون القدماء يف علم الطب ،وقد نجح املرصي القديم يف تشخيص العديد من األمراض ،كام
أيضا يف إجياد العالج املناسب لبعض هذه األمراض ،فقد عانى قدماء املرصيني من العديد من األمراض
نجح ً
التي نعاين منها اليوم ،وكانت األمراض املعدية الوبائية شائعة االنتشار ومن أشهرها وأكثرها انتشار ًا (مرض
الطاعون ومرض اجلُدرى) .من أهم الربديات الطبية التي حتدثت عن األمراض وطرق عالجها والوقاية منها
بردية إيربس ،بردية ادوين سميث ،بردية هريست بردية كاهون ،بردية لندن ،وتعترب بردية إيربس أضخم ملف
طبي عثر عليه حيث حتتوي عيل وصف وعالج حلوايل  ٨٧٠مرض ،من بينها أمراض األسنان والعيون واجللد
والعظام ،وأمراض النساء وأمراض القلب ،وكيفية التخلص من سم عضة األفعى.
كام حرص املرصى القديم سواء كان غن ًيا أو ٍ
فقريا عىل اإلغتسال واملحافظة عىل نظافة جسدة بشكل دائم،
ورأى أن الطهارة رضورة من رضوريات احلياة اليومية وأن احلرمان منها هو بمثابة عدم رضاء للمعبود وكانت
رش ًطا لدخول املعابد واألماكن املقدسة.
وردت العديد من الربديات التى تنص عىل اإلغتسال والطهارة مثل ما ورد بالربدية رقم « ١١١٥املالح
الغريق» املحفوظة بمتحف سان بطرسربج «أغسل نفسك ،صب املاء عيل أصابعك» ،وفي التعويذة رقم ١٢٥
من كتاب الموتي «أنا طاهر الفم ،أنا طاهر اليدين» ،كما ورد بقصة أمازيس «هو الذي ذهب الي بيته واغتسل
نص من بردية «املالح الغريق»
ليأكل وجبة مع زوجتة».
املحفوظة بمتحف سان بطرسربج
أيات حسيب (أمني متحف  -املتحف املرصي الكبري)
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