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إجراءات الدولة لدعم قطاع السياحة

الرئيس خالل االجتامع الذي تناول توجيهات فخامته بالتخفيف من آثار تداعيات أزمة فريوس كورونا املستجد عىل املواطنني والقطاعات املترضرة

تعمل الدولة املرصية عىل ختفيف األعباء عن كاهل هذا القطاع احليوي ،وقد تم اختاذ عددا من القرارات من أجل مساندة القطاع السياحي ىف ظل
األزمة الراهنة ،فقد اصدر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة توجيهات لدعم القطاع .ويف إطار حرص الدولة عىل مصلحة العاملني يف القطاع،
ولتمكني أصحاب الرشكات واملنشآت السياحية والفندقية من الوفاء بالتزاماهتم جتاههم ،فقد وجه فخامة الرئيس بإسقاط الرضيبة العقارية عىل
املنشآت الفندقية والسياحية ملدة  6أشهر ،وإرجاء سداد كافة املستحقات عىل املنشآت السياحية والفندقية ملدة  3أشهر دون غرامات أو فوائد تأخري،
وأن يقوم البنك املركزي بدراسة تقديم متويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية خيصص لتمويل العملية التشغيلية هبدف االحتفاظ بالعاملة،
عىل أن يكون بفائدة خمفضة.
ويف ذات السياق وافق جملس الوزراء عىل مد املهلة املمنوحة لرشكات التنمية واالستثامر السياحي الستكامل املرشوعات السياحية اخلاصة هبا ملدة
عام ،كام تم ختفيض أسعار الفائدة عىل مبادرة البنك املركزي املرصي لدعم قطاع السياحة من  %٨إىل  ،%٥وختصص لإلنفاق عىل مرصوفات التشغيل
وسداد رواتب العاملني ،وتم تأجيل االستحقاقات عىل القروض ملدة  ٦اشهر بدون غرامات،باإلضافة إىل منح تسهيالت ائتامنية ،و صدر قرار وزارة
السياحة واآلثار بإعفاء كافة البازارات والكافيرتيات يف املواقع األثرية من سداد اإلجيارات إىل حني عودة حركة السياحة إىل البالد.
ووافق جملس الوزراء عىل تأجيل سداد وجدولة املديونيات واملستحقات عن مقابل استهالك الكهرباء واملياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية،
ورشكات الطريان اخلاصة ملدة  6أشهر ،عىل أن يبدأ السداد اعتبار ًا من أكتوبر  .2020كام اجتمع وزير السياحة واآلثار ووزير البرتول والثروة
املعدنية ،وتم اإلتفاق عىل منح ختفيضات إضافية عىل سعر الوقود اخلاص بالطريان لتصل القيمة اإلمجالية للتخفيض ايل  ١٠سنت عيل اجلالون الواحد
والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطريان مرة أخرى وبشكل دائم .كام تم التنسيق مع وزير القوى العاملة لرسعة رصف إعانات صندوق
الطوارئ للعاملة املنتظمة يف قطاع السياحة واملسجلة يف التأمينات.
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السياحة واآلثار في مواجهة فيروس"كورونا املستجد"
وزير السياحة واآلثار يترأس جلان إدارة األزمات واملخاطر  ..ويجتمع باملستثمرين
ترأس وزير السياحة واآلثار خالل شهر أبريل االجتامع الثاين و الثالث للجنة إدارة األزمات واملخاطر بقطاع السياحة ملجاهبة تداعيات فريوس
كورونا املستجد (كوڤيد  )١٩عىل القطاع  .وتطرقت اللجنة ملتابعة االوضاع يف قطاع السياحة وما تم يف شكاوى العاملني يف قطاع السياحة
والتي تالقاها اخلط الساخن ،كام تم مناقشة سيناريوهات عودة السياحة بعد انتهاء األزمة ،واالستعداد الستئناف احلركة السياحية واستقبال
الزائرين وفق ًا للمعايري املعتمدة من منظمتي الصحة والسياحة العاملية ،باإلضافة إىل جتهيز الفنادق الستقبال الزائرين يف ضوء املعايري الدولية
للوقاية والسالمة الصحية .
ويف سياق متصل اجتمع وزير السياحة واآلثار ،مع رئيس جملس ادارة االحتاد املرصي للغرف السياحية ورؤساء جمالس ادارات الغرف السياحية
وروؤساء مجعيات مستثمري البحر األمحر ورشم الشيخ وطابا ،بحضور النائب عمرو صدقي رئيس جلنة السياحة والطريان بمجلس النواب،
وعدد من قيادات الوزارة ،وذلك ملناقشة ضوابط وإجراءات التعقيم والرشوط الصحية الواجب توافرها يف املنشآت الفندقية بكافة أنواعها
واملنتجعات واملنشآت السياحية لضامن صحة وسالمة العاملني هبا وتوفري كافة سبل الوقاية واحلامية للزائرين ،عندما تبدأ حركة السياحية يف
العودة مرة أخرى بعد انتهاء األزمة.

العاملون فى قطاع السياحة

تؤكد وزارة السياحة واآلثار حرصها عىل حقوق كافة العاملني بالقطاع السياحي وأال يرض أحد منهم خالل فرتة األزمة ،وقد تم التشديد عىل
رشكات السياحة والفنادق باستمرار رعاية العاملني ،وتقوم وزارة السياحة واآلثار بإلغاء تراخيص املنشآت الفندقية التي ترسح العاملة ،فقد أصدر
وزير السياحة واآلثار قرارا بإلغاء ترخيص أحد الفنادق السياحية الكربى بمدينة رشم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ،وذلك بسبب قيام إدارة
الفندق بترسيح العاملة وعدم االستجابة للتعليامت الصادرة يف هذا الشأن ،كام خصصت الوزارة واآلثار خ ًطا ساخنًا ( )19654لتلقى شكاوى
العاملني بالقطاع ،وذلك بالتعاون مع أحد الرشكات التابعة لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،طبقا لالتفاق املربم بني الوزارتني.
وتعكف الوزارة بالتنسيق مع االحتاد املرصي للغرف السياحية عىل تنفيذ مبادرة لدعم الفئات البسيطة يف القطاع السياحي مثل أصحاب الدواب
واحلناطري والفاليك واخلفراء باملواقع األثرية .وقد اجتمع وزير السياحة واآلثار مع وزراء التخطيط والقوي العاملة ملناقشة وضع العاملة
املترضرة بقطاع السياحة.

استمرار أعمال التطهير في املواقع األثرية والسياحية

تطهري الفنادق واملنشآت السياحية

 ..وتطهري املواقع األثرية

يف إطار جهود وزارة السياحة واآلثار الستمرار تطبيق االجراءات االحرتازية للوقاية واحلامية من تداعيات فريوس كورونا املستجد ،ومتابعة
استكامل أعامل التطهري والتعقيم يف خمتلف املتاحف واملواقع األثرية ،باإلضافة اىل املنشآت الفندقية والسياحية ،فقد تم االنتهاء من تعقيم وتطهري
مجيع املنشآت الفندقية يف مجيع املقاصد السياحية املرصية ،وذلك بالتعاون مع غرفة املنشآت الفندقية وفقا للمعايري املعتمدة من منظمة الصحة
العاملية وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان ،كام انتهت املرحلة الثانية والثالثة لتعقيم املواقع واملتاحف األثرية يف مجهورية مرص
العربية ،وتم تشكيل أطقم خاصة للقيام بأعامل النظافة والتطهري فيها كل  ٤٨ساعة .وقد تفقد وزير السياحة واآلثار ،أعامل التعقيم والتطهري
اجلارية بعدد من الفنادق السياحية بالقاهرة ،وذلك ملتابعة تطبيق إجراءات الوقاية واحلامية من تداعيات فريوس كورونا املستجد.
كام استمرت الوزارة يف تنفيذ قرار إغالق املتاحف واملواقع األثرية يف مجهورية مرص العربية حلني إشعار اخر ،باإلضافة إىل استمرار غلق
كافة املطاعم والنوادي الليلية والصحية ومحامات السباحة املوجودة بجميع الفنادق ،وذلك يف إطار جهود الدولة للمحافظة عىل صحة
املواطنني ،ودرء ألية تداعيات حمتملة لفريوس «كورونا املستجد» .وتقوم الوزارة بالعمل عىل إعداد دليل اسرتشادي الستقبال الزائرين يف
املتاحف واملواقع األثرية والفنادق والتي سيتم تطبيقها بعد االنتهاء من أزمة فريوس كورونا املستجد.
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السياحة واآلثار في مواجهة فيروس"كورونا املستجد"
٠٠٠وجلان للتفتيش على املطاعم واملنشآت السياحية

يف اطار حرص وزارة السياحة واآلثار عىل متابعة املنشآت السياحية للتأكد من التزامها باتباع الرشوط والضوابط التي اقرها جملس الوزراء
للسامح للمطاعم واملنشآت السياحية بخدمة استالم املأكوالت من املكان (التيك أواي) ،نظمت الوزارة عددا من جلان املرور للتفتيش عىل هذه
املنشآت يف عدة مناطق  ،للتأكد من التزامها بتطبيق مجيع الرشوط املقررة ،ومن أمهها االلتزام بتشغيل العاملني بحد أقىص  % 50وإخضاعهم
للكشف الطبي مع قياس درجات احلرارة بصورة يومية طوال شهر رمضان ،وتدريب العاملني عىل مهارات السالمة والتزامهم بارتداء املالبس
الواقية ،والتزامهم باإلجراءات الوقائية لنظافة وتعقيم املطعم .وقد أصدر وزير السياحة واآلثار قرارا بغلق مطعمني سياحيني بمنطقة القاهرة
الكربى نظرا لعدم التزامهم بالرشوط والضوابط املوضوعة من أساليب وقاية العاملني وأعداد الزوار املسموح بتواجدهم داخل املنشأة.

منظمة السياحة العاملية تشيد بإجراءات مصر للوقاية من تداعيات فيروس كورونا املستجد
أطلقت منظمة السياحة العاملية التابعة ملنظمة األمم املتحدة عىل صفحتها الرسمية عىل شبكة التواصل االجتامعي «تويرت» تغريدة شكر وحتية
جلمهورية مرص العربية عىل ما تبذله من جهد للحامية والوقاية من تداعيات فريوس كورونا املستجد ،وبالتزامها بتطبيق معايري الصحة والسالمة
والوقاية العاملية .وكذلك باملبادرة التي اطلقتها وزارة السياحة واآلثار يوم  ٣١مارس املايض عن طريق إنارة اهلرم االكرب يف رسالة اىل الشعب
وأيضا يف رسالة حتية وشكر لكل القائمني عىل محايتنا ومكافحة الفريوس .كام
املرصي وشعوب العامل للبقاء يف املنزل واحلفاظ عىل أنفسهمً ،
ذكرت املنظمة يف تغريدهتا ايضا ان مرص هي أحد األعضاء األساسيني يف املنطمة وأهنا تعمل جاهدة عيل دعم القطاع السياحي.

وزارة السياحة واآلثار تطلق جوالت افتراضية ملتاحف ومواقع أثرية في إطار
مبادرة "اكتشف مصر من بيتك"

جولة افرتاضية بمقربة امللك رمسيس السادس

يف ظل دعوة احلكومة املرصية و كافة حكومات العامل الناس للبقاء يف
منازهلم مع انتشار فريوس كورونا املستجد (كوفيد ،)١٩-وفرض
حظر التجوال يف العديد من الدول ،قامت وزارة السياحة واآلثار مع
بداية شهر أبريل بإطالق محلة عىل كافة مواقع التواصل االجتامعي
اخلاصة هبا حتت عنوان " ،"Experience Egypt from Homeأو
"اكتشف مرص من بيتك" ،حيث تقوم الوزارة يوم ًيا بنرش جوالت
افرتاضية الساعة  ٨مسا ًء لعدد من املواقع األثرية ،باإلضافة اىل
جوالت إرشادية باملتاحف واملناطق األثرية بالتعاون مع عدد
املرشدين السياحيني املتطوعني ،كام تقوم الوزارة بإلقاء الضوء عىل
عدد من اآلثار االسالمية من خالل اجلوالت االفرتاضية واالرشادية جولة ارشادية بمتحف التحرير
بمناسبة شهر رمضان .وقد أطلقت الوزارة هذه اجلوالت بالتعاون مع مؤسسات ومعاهد علمية ،وعدد من الرشكات منها  Media HubوMO4
و 3D NAVو Virtual Mid Eastباإلضافة إىل وزارة االتصاالت ووزارة الزراعة.
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أخبار متنوعة
وسائل االعالم العاملية تشيد مببادرة "اكتشف مصر من بيتك"
أشادت العديد من الصحف ووكاالت األنباء العاملية
والعربية منها رويرتز والوكالة الفرنسية والصينية
وصحيفة اجلارديان ،واليف ساينس وباري ماتش
الفرنسية ،وشبكة يس إن إن اإلخبارية وغريهم باملبادرة
التى أطلقتها وزارة السياحة واآلثار حتت شعار
«اكتشف مرص من بيتك» ،وذلك إلتاحة عدد من
الزيارات االفرتاضية لبعض ملتاحف واملواقع األثرية
لشعوب العامل عرب الصفحات الرسمية للوزارة عىل
شبكة االنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي أثناء فرتة
تواجدهم بمنازهلم يف ظل اإلجراءات االحرتازية للحد
من انتشار فريوس كورونا املستجد.
ويف تغريدة نرشهتا منظمة اليونسكو عرب صفحتها عىل
موقع التواصل االجتامعي تويرت ،دعت فيها شعوب
العامل الكتشاف احلضارة املرصية الرائعة من خالل
املبادرة التى أطلقتها وزارة السياحة واآلثار .كام أشادت
 ..إشادة صحيفة اجلارديان بمبادرة الوزارة
		
تغريدة منظمة اليونسكو
املنظمة هبذة اجلوالت ووصفتها بأهنا وسيلة مهمه تساهم
دائم ما نحتاج اىل الثقافة.
يف احلفاظ عىل صحة املواطنني وتكرس حواجز السفر التى وضعها فريوس كورونا املستجد ،وأضافت أنه ىف وقت األزمات ً

وزير السياحة واآلثار يوجه رسالة تضامن للشعب اإليطالي
من أمام أهرامات اجليزة ،حرص وزير السياحة واآلثار ،عىل توجيه رسالة إىل الشعب واحلكومة اإليطالية عرب أحد القنوات التليفزيونية
اإليطالية ،أعرب فيها عن تضامن الشعب واحلكومة املرصية مع الشعب واحلكومة اإليطالية الجتياز املحنة والقضاء عىل فريوس كورونا
املستجد ،وقد تلقى وزير السياحة واآلثار ،اتصاالً هاتف ًيا من سفري دولة إيطاليا بالقاهرة وجه له فيها التحية والشكر عىل هذه الرسالة ،ملا هلا من
ايضا عن مدى عمق وقوة الروابط والعالقات بني البلدين يف خمتلف املجاالت خاصة السياحة
أثر طيب يف نفوس الشعب اإليطايل ،والتي تعرب ً
واآلثار ،ونقل له شكر احلكومة والشعب االيطايل للحكومة والشعب املرصي.

٠٠٠ويوجه رسالة لشعوب العالم

حرص وزير السياحة واآلثار عىل توجيه رسالة مصورة إىل الشعب املرصي وشعوب العامل ،داع ًيا إياهم االلتزام بمنازهلم واحلفاظ عيل صحتهم
و صحة و سالمة أهلهم وأحبائهم ،وااللتزام أيض ًا برشوط الصحة والسالمة والوقاية املعتمدة من منظمة الصحة العاملية ،آمال أن يتم اجتياز هذه
املحنة رسيعا والقضاء عىل فريوس كورونا املستجد .كام متنى وزير السياحة واآلثار الشفاء والسالمة والصحة للشعب املرصي ومجيع شعوب
العامل ،وقد نرشت مواقع التواصل االجتامعي اخلاصة باليونسكو هذه الرسالة املصورة.

سفراء إيطاليا ،وإجنلترا ،واملكسيك والنمسا يعربون عن تقديرهم جلهود الدولة
فى مساعدة مواطنيهم
اعرب سفراء دول إيطاليا ،وإنجلرتا ،واملكسيك عن تقدير بالدهم للدعم واجلهود التي بذلتها مرص متمثلة يف وزارة السياحة واآلثار واجلهات
املعنية ملساعدة مواطنيهم الذين جاءوا هبدف السياحة ملغادرة مرص بطريقة منظمة .كام أعرب سفري النمسا ،يف خطاب رسمي موجه إىل وزارة
السياحة واآلثار ،عن تقديره وتقدير بالده للدعم واجلهود التى بذلتها ملساعدة املواطنني النمساويني العالقني للعودة ايل بلدهم.

وزارة السياحة واآلثار تستقبل املصريني العالقني مبرسي علم
استقبل اعضاء مكتب وزارة السياحة واآلثار بمحافظة البحر األمحر بالورود واهلدايا التذكارية املرصيني العالقني بعد عودهتم من عدد
من دول العامل ومنها الواليات املتحدة األمريكية وكندا  ،وذلك فور وصوهلم مطار مدينة مرسى علم .وقد خضع اجلميع للكشف
الطبي ،ثم توجهوا عىل متن أتوبيسات سياحية إىل الفنادق املطلة عىل البحر باملدينة لقضاء فرتة احلجر الصحي هلم ملدة  ١٤يوما.
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احتفاالت الوزارة بيوم التراث العاملي
فى يوم التراث العاملي ..وزير السياحة واآلثار يقوم بجولة مبقبرة واحتي ويعلن عن
كشف أثري جديد

جولة وزير السياحة واآلثار بمقربة واحتي التي تم نرشها عيل مواقع التواصل االجتامعي

احتفلت وزارة السياحة واآلثار يوم  ١٨ابريل هذا العام بيوم الرتاث العاملي بطريقة خمتلفة ،وذلك يف ظل اإلجراءات االحرتازية التي تتخذها
الدولة املرصية والعامل أمجع للحد من انتشار فريوس كورونا املستجد ،حيث اختارت الوزارة منطقة آثار سقارة ،وهي واحدة من املناطق املدرجة
عىل قائمة الرتاث العاملي لليونسكو لتكون رمزا لالحتفال هبذا اليوم ،ونرش املوقع الرسمي للوزارة عىل شبكة االنرتنت وكافة مواقع التواصل
االجتامعي اخلاصة هبا جولة لوزير السياحة واآلثار يرشح فيها مقربة من أهم مقابر الدولة القديمة بسقارة ،وهي مقربة «واحتي» والذي كان
يشغل منصب كاهن التطهري امللكي ،والتى تم الكشف عنها عام  ،2018وهي واحدة من أهم االكتشافات األثرية يف هذا العقد .كام نرشت
فيلم أعلن خالله الوزير عن تفاصيل كشف جديد بمنطقة سقارة.
الوزارة ً
فيلم عن هذا
وقد نرشت وزارة السياحة واآلثار عىل املوقع الرسمي للوزارة عىل شبكة االنرتنت وكافة مواقع التواصل االجتامعي اخلاصة هبا ً
الكشف اجلديد الذي يقع يف موقع جبانة احليوانات والطيور املقدسة يف منطقة سقارة األثرية حيث تم الكشف عن بئر بعمق حواىل  ١١مرت ،وتم
العثور به عىل حجرة دفن ىف أرضيتها مخس توابيت حجرية مغلقة ،و ٤نيشات يف جدران الغرفة هبا توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعرص
املتأخر ،باإلضافة إىل  ٣٦٥متثال اوشابتى من الفيانس ،ومسلة صغرية من اخلشب وثالث اوانى كانوبية من الفخار حلفظ األحشاء.

٠٠وإضاءة أهرامات اجليزة بشعارات املجلس الدولي ملعالم التراث واليونسكو
قامت وزارة السياحة واآلثار بإضاءة أهرامات اجليزة بالشعارات
التي أطلقها املجلس الدويل ملعامل ومواقع الرتاث العاملي ()ICOMOS
ومنظمة اليونسكو وهي "ثقافة مشرتكة ،تراث مشرتك ،ومسؤلية
مشرتكة" ،وكان ذلك بحضور وزير السياحة واآلثار ووزير الدولة
لإلعالم .وقد حرصت الوزارة عىل إطالق هذه الفعالية من منطقة
أهرامات اجليزة املسجلة عىل قائمة الرتاث العاملي لليونسكو.
جدير بالذكر أن العامل حيتفل يف  18أبريل من كل عام بيوم الرتاث
العاملي ،هبدف الدعوة حلامية الرتاث اإلنساين والتعريف به وبجهود
اجلهات واملنظامت ذات العالقة به.

إضاءة أهرامات اجليزة يوم الرتاث العاملي

٠٠وزارة السياحة واآلثار تطلق مسابقة فنية لرسوم األطفال احتفاال بيوم االتراث لعاملي
بمناسبة يوم الرتاث العاملي أطلفت وزارة السياحة واآلثار مسابقة فنية لألطفال من سن  ٦إىل  ١٢سنة ،يقوم خالهلا األطفال باختيار واحد
من ال ٧مواقع املرصية املسجلة عىل قائمة الرتاث العاملي ،ورسمه ،وإرسال لوحته إىل الوزارة مع معلومة عن املوقع ،وذلك هبدف رفع
الوعي األثري والثقايف لدى األطفال وتعريفهم بحضارة وثقافة بالدهم ،باالضافة إىل اكتشاف املواهب الفنية لدهيم وتنميتها.
النرشة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املرصية  -العدد الرابع  -أبريل 5 ٢٠٢٠

اكتشافات أثرية
الكشف عن كهف أثرى خالل مشروع توثيق النقوش الصخرية بسيناء
خالل شهر أبريل كشفت بعثة مرشوع توثيق النقوش الصخرية
بسيناء عن كهف أثري بداخله جمموعات متنوعة وفريدة من
املناظر املنحوتة يف الصخر ،وذلك اثناء أعامهلا بوادي ال ُظلمة
بمنطقة آثار شامل سيناء ،ويعترب هذا الكهف هو األول من نوعه
الذي يتم الكشف عنه باملنطقة وختتلف املناظر املحفورة بداخله
متا ًما يف طريقة النحت عن تلك املوجودة يف وديان جنوب سيناء،
حيث نفذت بطريقة فنية متميزة وربام ترتقي إىل النحت الغائر،
وجاري دراستها لتحديد تارخيها.

٠٠٠و تابوت خشبي من األسرة السابعة عشر

أحد النقوش الصخرية املكتشفة

تابوت خشبي من األرسة السابعة عرش

نجحت البعثة األثرية املرصية األسبانية العاملة يف منطقة ذراع أبو النجا باألقرص يف الكشف عن تابوت خشبي من األرسة السابعة عرش (حوايل
 1600قبل امليالد) ،عثر عىل التابوت خالل املوسم التاسع عرش ألعامل البعثة و الذي بدأ يف أوائل عام  ،2020والتابوت مصنوع من قطعة
واحدة من خشب اجلميز ،وقد عثرت البعثة داخل التابوت ،عىل مومياء لسيدة تبلغ من العمر  16/15سنة ،وترتدي حلق يف أحد أذنيها بشكل
حلزوين ومغلف بورقة معدنية رقيقة .كام عثر عىل  4قالدات مربوطة ببعضها البعض بمشبك خزيف عىل صدر املومياء.

٠٠وودائع أساس ومخازن معبد رمسيس الثاني بأبيدوس
توصلت البعثة األثرية العاملة بمعبد رمسيس الثاين يف أبيدوس ،والتابعة إىل جامعة نيويورك ،إىل الكشف عن ودائع أساس وخمازن معبد
رمسيس الثاين .كام كشفت البعثة يف الركن اجلنويب الغريب من املعبد ،عن نامذج أللواح منقوش عليها اسم العرش للملك رمسيس الثاين مطلية
باللون األزرق ونامذج ألدوات البناء وأواين فخارية وقطع أحجار من الكوارتزيت بيضاوية الشكل.

لقاءات واجتماعات

وزير السياحة واآلثار يشارك في اجتماع منظمة السياحة العاملية واجتماع وزراء السياحة
األفارقة عبر الفيديو كونفرانس
شارك وزير السياحة واآلثار يف أول اجتامع وزاري لوزراء السياحة بمنظمة السياحة
العاملية التابعة لألمم املتحدة (  )UNWTOعرب الفيديو كونفرانس ،حيث تم مناقشة
اإلجراءات التي اختذهتا الدول واحلكومات لتخفيف األعباء االقتصادية والتبعات
السلبية عىل القطاع السياحي من انتشار فريوس كورونا املستجد.
كام شارك الوزير ،عرب الفيديو كونفرانس ،يف اجتامع هيئة مكتب وزراء السياحة
األفارقة والتابع لالحتاد األفريقي ،وخالل االجتامع تم بحث تداعيات أزمة فريوس
كورونا املستجد عىل القطاع السياحي يف القارة األفريقية ،وقد صدر عن االجتامع
إعالن وزاري بتشكيل جمموعة أزمات مصغرة لبحث تداعيات األزمة وسبل اخلروج
تقريرا متكام ً
ال إىل هيئة املكتب.
منها عىل ان تقدم املجموعة
وزير السياحة واآلثار خالل اجتامع منظمة السياحة العاملية
ً
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لقاءات واجتماعات
...ويتابع املستجدات في حفل افتتاح املتحف املصري الكبير واحلملة الترويجية له
اجتمع وزير السياحة واآلثار مع املرشف العام عيل مرشوع املتحف املرصي الكبري واملنطقة املحيطة وذلك ملتابعة موقف اختيار الرشكة العاملية
التي ستتويل أعامل تنظيم حفل افتتاح املتحف عام .٢٠٢١
كام اجتمع مع الرشكة املعنية بإعداد احلملة الرتوجيية الفتتاح املتحف ،حيث تم استعراض العديد من األفكار والبنود املقرتحة خلطة احلملة
الرتوجيية .ويف سياق متصل حرض التحالفان الفائزان اللذان اجتازا مرحلة التقييم الفني لعملية طرح إدارة وتشغيل خدمات املتحف املرصي
الكبري ،جلسة فتح املظاريف املالية والتي عقدهتا جلنة الفض برئاسة مدير الشئون األثرية باملتحف.

...ويناقش إنشاء صندوق جديد لدعم العاملني مع رئيس احتاد الغرف السياحية ورئيس
غرفة املنشآت الفندقية
التقى وزير السياحة واآلثار رئيس احتاد الغرف السياحية ورئيس غرفة املنشآت الفندقية ،ملناقشة دراسة إنشاء صندوق جديد لدعم العاملني
بالرشكات واملنشآت الفندقية والسياحية حال حدوث أزمات تؤثر عىل قطاع السياحة .حيث كشفت األزمات السياحية عىل مدار السنوات عن
عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة إلمجايل العاملني بمختلف فئات العمل بالقطاع ،مما حيول دون احلفاظ عيل حقوق الكثري منهم وتقديم الدعم
املادي ملستحقيه والوقوف بجانبهم وقت األزمات.

وزير السياحة واآلثار يتفقد متحف العاصمة اإلدارية واملتحف املصري الكبير ومنطقة
آثار سقارة

وزير السياحة واآلثار أثناء تفقده منطقة أثار سقارة

معمل ترميم املتحف املرصي الكبري

تفقد وزير السياحة واآلثار خالل شهر أبريل عد ًدا من املتاحف واملواقع األثرية ملتابعة أخر مستجدات األعامل هبا ،حيث تفقد متحف العاصمة
اإلدارية ،وشملت اجلولة تفقد القاعة الكربى للمتحف والقاعات امللحقة هبا ومقربة توتو ،وقد تم نقل  ٥٥٠قطعة أثرية من القطع التي سيتم
عرضها باملتحف ومن املقرر أن يتم نقل اآلثار الثقيلة وفتارين العرض خالل الفرتة املقبلة ،كام تفقد املتحف املرصي الكبري ،ملتابعة األعامل باملرشوع
وخطة العمل به خالل الفرتة احلالية يف ظل التدابري الوقائية التي تتخذها الدولة ىف مواجهة تداعيات فريوس كورونا املستجد .شملت اجلولة زيارة
مركز ترميم اآلثار ومعمل ترميم األخشاب ،كام تفقد املوقع اإلنشائي للمتحف .جدير بالذكر أن األعامل باملتحف مل تتوقف وذلك طب ًقا لتوجيهات
السيد رئيس اجلمهورية ،بإستئناف األعامل يف املشاريع الكربى.
ايضا منطقة آثار سقارة ملتابعة اعامل التعقيم والتطهري هبا ضمن االجراءات االحرتازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فريوس
وتفقد الوزير ً
كورونا املستجد ،كام تفقد الوزير أعامل احلفائر األثرية باملنطقة للتأكد من تطبيق اإلجراءات االحرتازية حلامية العاملني باملوقع ،و توفري أقىص
درجات احلامية هلم.
وىف سياق متصل تفقد وزير السياحة واآلثار ،أعامل ترميم الكباش األربعة متهيدً ا لنقلها قري ًبا إىل األماكن املخصصة هلا لتزين ميدان التحرير
بوسط القاهرة بجانب مسلة امللك رمسيس الثاين ،والتي تم ترميمها وإقامتها بامليدان.
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األخيرة

تاريخ فانوس رمضان واملسحراتي
ارتبط شهر رمضان يف مرص بالعديد من مظاهر االحتفال التي يعتربها املرصيون جزءا أساسيا من عاداهتم االجتامعية اليومية يف هذا
الشهر الفضيل .فقبل بدء الشهر الكريم يرشع املرصيون يف إعداد ما يلزم ملامرسة تلك العادات التي تضفى عىل أيام وليايل رمضان
نكهة خاصة جدا ..نكهة مرصية أصلية بامتياز ،وهناك العديد من مظاهر االحتفال التي ارتبطت بشهر رمضان
والتي متارس حاليا يف أغلب الدول العربية واإلسالمية ترجع أصوهلا إىل أرض الكنانة ،وأغلبها يرجع إىل بداية
عرص الدولة الفاطمية يف مرص.
فإذا بدأنا بفانوس رمضان ،فربام يعلم البعض أن األصل يف استخدامه كعادة رمضانية يرجع للفاطميني.
وللحكاية أكثر من رواية ،فهناك رواية تعزي بداية استخدام الفانوس إىل اخلامس والعرشين من رمضان من
السنة التي دخل فيها اخلليفة املعز لدين اهلل الفاطمي مرص حيث يقال إن املرصيني قد خرجوا الستقباله
حاملني الفوانيس التي ظلت مضاءة حتى هناية شهر رمضان من ذلك العام ،أما الرواية الثانية فتتعلق بإلزام
اخللفاء يف العرص الفاطمي ألصحاب البيوت واملتاجر واحلوانيت بإضاءة الفوانيس طوال شهر رمضان كي
تنعم البالد بليايل مضيئة عىل مدار الشهر الكريم.
أما عن املسحرايت ،فهناك رواية تقول أنه يف عرص الدولة الفاطمية كانت عملية التسحري تتم من خالل
رفع آذان خاص إليقاظ الناس وقت السحور ،كام ُيذكر أن أول من نادى بالتسحري يف مرص كان وايل
مرص عتبة ابن اسحاق ســنة 228هـ  ،حيث كان خيرج بنفسه مرتج ً
ال من مدينة العسكر حتى جامع
عمرو بن العاص منادي ًا الناس بالسحور وطارق ًا عىل أبواهبم بالعصا ،ويف رواية أخرى كان اخلليفة
احلاكم يلزم الناس بالنوم بعد صالة العشاء ثم يرسل رجاله يقرعون األبواب إليقاظ الناس للسحور.
وأما عن املدفع ،فقد كانت القاهرة أول مدينة ينطلق فيها مدفع رمضان ،وىف رواية عن ذلك يقال
أنه عند غروب أول يوم من أيام شهر رمضان عام 869هـ أراد السلطان اململوكي خشقدم أن
جيرب مدفع ًا جديد ًا والذي صادف إطالقه وقت آذان املغرب حتديد ًا  ،فظن الناس أن السلطان
تعمد إطالق املدفع لتنبيه الصائمني إىل أن موعد اإلفطار قد حان ،وعندما رأى السلطان رسورهم
قرر امليض يف إطالق املدفع كل يوم يف شهر رمضان إيذان ًا باإلفطار.
			

جيهان نبيل (مدير املركز التعليمي باملتحف املرصى الكبري)

www.egymonuments.gov.eg

رئيس التحرير :رنا جــوهــر
مدير التحرير :محـمـد سـعـد
فريق العمل
أشواق مصلح
مني ربيع  -كريم الريدي
تصـميــم :مـــروة الـشـيــمـي

فانوس معدين ذو شكل هرمي
متحف الفن اإلسالمي

MoTA Newsletter

وزارة السياحة واآلثار
برج مصر للسياحة  -ميدان العباسية
القاهرة  -جمهورية مصر العربية

أرقام التليفون:

)+202( 27358761 - 27356010
27371724-27365645
26828457 -26828456
الفاكس)+202(27357239 :

www.antiquities.gov.eg

26859551

عنوان البريد اإللكتروني للنشرة

Ministry of Tourism and Antiquities

antiquitiesnewsletter@gmail.com
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