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ً
فندقا يحصلون على شهادة السالمة الصحية إلعادة التشغيل واستقبال النزالء
٧٨

حصل  78فند ًقا من الفنادق املرصية باملحافظات السياحية املختلفة خالل شهر مايو ،ومن بني هذه املحافظات البحر األمحر وجنوب سيناء
واألسكندرية والسويس والقاهرة الكربى ومطروح ،عىل شهادة السالمة الصحية املعتمدة من وزاريت السياحة واآلثار والصحة والسكان وغرفة
املنشآت الفندقية ،وذلك بعد استيفائهم كافة ضوابط واشرتاطات السالمة الصحية التي اعتمدها جملس الوزراء وف ًقا ملعايري منظمة الصحة العاملية،
وذلك ىف ظل تداعيات انتشار فريس كورونا املستجد.
وقد اعتمدت وزارة السياحة واآلثار عالمة السالمة الصحية ( )Hygiene Safetyالتي جيب توافرها بجميع الفنادق الراغبة يف استقبال الزائرين،
وحصول الفندق عليها يعني تطبيقه للضوابط والرشوط ،وهذه العالمة عبارة عن قرص الشمس ،الذي يعطي ملرص مناخها الدافئ ويميز أماكنها
املفتوحة ،بداخله ثالثة عالمات هريوغليفية هي كلامت "عنخ ،أودچا ،سنب" بمعني احلياة والرخاء والصحة ()Life, Prosperity, Health
كام قامت وزارة السياحة واآلثار خالل شهر مايو بتشكيل غرف عمليات بجميع مكاتبها باملحافظات السياحية للمرور والتفتيش عىل الفنادق احلاصلة
عىل شهادة السالمة الصحية ،للتأكد من التزامها بتطبيق االجراءات الوقائية واالحرتازية وضوابط السالمة الصحية ،باإلضافة إىل مرور جلان مشرتكة
للتفتيش عىل الفنادق بالتعاون بني وزاريت السياحة واآلثار ،والصحة والسكان ،وغرفة املنشآت الفندقية ،وممثلني من املحافظات املعنية ،وقد نرشت
أيضا
وزارة السياحة واآلثار فيديو تعريفي باللغتني العربية واإلنجليزية ،يتضمن أهم معلومات ضوابط الصحة والسالمة للفنادق املرصية ،ووجه ً
وزير اآلثار األسبق د .زاهي حواس ،رسالة مصورة إىل العامل يرشح فيها عالمة السالمة الصحية التي جيب توافرها بجميع الفنادق .وىف سياق متصل
اعتبارا من  15مايو  2020كمرحلة أوىل للتشغيل (التجريبى) بنسبة إشغال بحد
تقرر بدء تشغيل الفنادق التى حصلت عىل شهادة السالمة الصحية
ً
أقىص ( %25ويشمل ذلك الـ  )Day-useمن إمجايل الطاقة االستيعابية للفندق ،كام يبدأ التشغيل بنسبة  %50كحد أقىص من الطاقة االستيعابية للفندق
اعتبارا من  1يونيو  .2020ملزيد من التفاصيل عن ضوابط واشرتاطات السالمة الصحية يمكن زيارة الرابط التاىل:
ً

https://twitter.com/TourismandAntiq/status/1265311574069334022?s=08
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السياحة واآلثار في مواجهة فيروس"كورونا املستجد"

جوالت تفقدية لوزير السياحة واآلثار فى بعض احملافظات السياحية ملتابعة تطبيق ضوابط
السالمة الصحية فى الفنادق

الوزير خالل تفقده أحد الفنادق

قام وزير السياحة واآلثار خالل شهر مايو بزيارة حمافظتي جنوب سيناء والبحر األمحر ،وذلك ملتابعة تطبيق الفنادق للضوابط التي اعتمدها جملس
الوزراء للسامح للفنادق باستقبال النزالء املرصيني هبا بنسبة إشغال  % 25من طاقتها االستيعابية ،وذلك وف ًقا ملعايري منظمة الصحة العاملية .ففي
حمافظة جنوب سيناء تفقد الوزير وحمافظ جنوب سيناء عد ًدا من فنادق رشم الشيخ ،كام التقى بمجموعة من املستثمرين السياحيني باملحافظة ،وقام
بجولة يف مطار رشم الشيخ الدويل ومستشفى رشم الشيخ العام ،ومرشوع متحف آثار رشم الشيخ.
كام قام الوزير بجولة أخرى يف حمافظة البحر األمحر التقى خالهلا بمحافظ البحر األمحر ،وجمموعة من املستثمرين السياحيني باملحافظة ،ملناقشة آخر
تطورات عودة النشاط السياحي لفنادق املحافظة ،وتضمنت الزيارة جولة للوزير داخل العيادات الطبية بالفنادق .كام قام الوزير بزيارة مرشوع مدينة
اجلاللة بدعوة من اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة وذلك بمصاحبة املدير التنفيذي للمرشوع.

وزارة السياحة واآلثار تنشر فيلما ترويجيا عن اإلجراءات االحترازية باملطارات والفنادق لبدء
استقبال السياحة الداخلية
فيلم تروجي ًيا عن اإلجراءات االحرتازية التي تتخذها املطارات والفنادق املرصية
أعدت وزارة السياحة واآلثار بالتعاون مع االحتاد املرصي للغرف السياحية ً
استعدا ًدا الستقبال الزائرين املرصيني وذلك يف إطار بدء املرحلة األوىل للتشغيل (التجريبى) يف  ١٥مايو ،بنسبة إشغال بحد أقىص  %25من إمجايل الطاقة
االستيعابية للفندق.

وزير السياحة واآلثار يصدر قرا ًرا بإيقاف أحد الفنادق مبدينة مرسي علم

نظرا للشكاوى
قرارا بإيقاف أحد الفنادق بمرسى علم بمحافظة البحر األمحر عن مزاولة نشاطه ملدة ستة أشهر ،وذلك ً
أصدر وزير السياحة واآلثار ً
التي وردت ضده بسبب تدين مستوى اخلدمة للنزالء املرصيني العائدين من اخلارج ،والذين كانوا يقضون فرتة احلجر الصحي يف مرسى علم ،وقد
تم نقلهم إىل فندق آخر ،وقامت الوزارة بالتنبيه عىل كافة املنشآت الفندقية بااللتزام بالضوابط والرشوط املحددة الستقبال العالقني من املرصيني فور
عودهتم لقضاء احلجر الصحي.

..ويجتمع مع وزير الكهرباء لبحث قرارات لدعم قطاع السياحة

اجتمع وزير السياحة واآلثار ووزير الكهرباء والطاقة املتجددة ،ورئيس جملس إدارة االحتاد املرصي للغرف السياحية ،لبحث آلية تنفيذ قرارات جملس
الوزراء بتأجيل سداد املديونيات واملستحقات عن مقابل استهالك الكهرباء للمنشآت السياحية والفندقية عىل خلفية أزمة فريوس كورونا املستجد،
اعتبارا من أكتوبر .٢٠٢٠
عىل أن يبدأ السداد
ً

..ووزير املالية يعلن عن مبادرة جديدة لدعم القطاع

أعلن وزير املالية عن مبادرة جديدة ملساندة قطاع السياحة واملنشآت الفندقية للوفاء بمرتبات العاملني والتزاماهتا يف أزمة فريوس كورونا املستجد،
وتضمنت املبادرة إصدار وزارة املالية «ضامنة» للبنك املركزي بثالثة مليارات جنيه ،لصالح البنوك الوطنية إلقراض املنشآت السياحية والفندقية بسعر
اعتبارا من أول مايو احلايل إىل هناية أبريل  ٢٠٢١بدون أية ضامنات ،بحيث يتم سداد القرض
فائدة  ٪٥سنو ًيا ،عىل ثالث سنوات بفرتة سامح عام
ً
عىل أقساط شهرية لتوزيع العبء عىل مدار عامني؛ وذلك لتغطية مرتبات املوظفني باملنشآت السياحية والفندقية واليتجاوز اإلنفاق عىل االحتياجات
موضحا أن الرشكات أو املنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك املقرضة كشو ًفا
األساسية للتشغيل نسبة  ٪١٥من قيمة القرض املمنوح للمنشأة،
ً
بأسامء املوظفني وأرقام حساباهتم البنكية بحيث يتم حتويل املرتبات مبارشة من البنك للموظف.
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السياحة واآلثار في مواجهة فيروس"كورونا املستجد"
وزير القوى العاملة يعلن صرف مرتبات العمالة املنتظمة بالسياحة واستكمال صرف إعانات الطوارئ
للعاملني في قطاع السياحة
أعلن وزير القوى العاملة ،إن صندوق إعانات الطوارئ للعامل بالوزارة يقوم باستكامل رصف إعانات الطوارئ للعاملني يف قطاع السياحة ،والتي تصل
إىل  129مليون و 986ألف و 529جنيه ًا ،لنحو  119ألف و 901عامل يعملون يف  880منشأة مترضرة من أزمة انتشار فريوس "كورونا" املستجد،
وذلك بنسبة  %100من األجر األسايس للعاملني ،وهو احلد الذى قام صاحب العمل بالتأمني عليهم به واملثبت ىف التأمينات بحد أدنى  600جنيهً ،
تنفيذا
لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السييس برصف مرتبات العاملة املنتظمة بقطاع السياحة املترضرة من أزمة انتشار فريوس كورونا املستجد ،وأوضح وزير
القوى العامله أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة باالتفاق بني وزارات القوى العاملة والسياحة واآلثار والتخطيط والتنمية واالقتصادية خالل
اجتامعهم األخري إلعانة ذلك القطاع ،ووف ًقا لذلك يتم تقديم الطلبات إىل االحتاد العام للغرف السياحية ملراجعتها وتقديمها إىل الصندوق والذي بدوره
يقوم بمراجعتها مع التأمينات االجتامعية ،وعىل أثره يتم الرصف للمنشآت املتعثرة بموجب شيكات أو حتويالت بنكية عىل احلساب اخلاص به.

وزير السياحة واآلثار يترأس االجتماع الرابع للجنة األزمات واملخاطر بقطاع السياحة

الوزير خالل اجتامع جلنة األزمات

ترأس وزير السياحة واآلثار خالل شهر مايو االجتامع الرابع للجنة األزمات واملخاطر بقطاع السياحة والتي أنشئت يف أعقاب أزمة فريوس كورونا املستجد،
تضم اللجنة نائب الوزير لشئون السياحة ورئيس االحتاد املرصي للغرف السياحية ورؤساء الغرف السياحية وممثلني من وزارة اإلعالم وجملس الوزراء واجلهات
الرقابية واألمنية وعدد من قيادات وزارة السياحة واآلثار ،وقد أشاد الوزير خالل االجتامع باجلهود املبذولة من الوزارة وغرفة املنشأت الفندقية يف متابعة
اإلجراءات الوقائية للفنادق التي تقدمت بطلبات من أجل السامح هلا باستقبال الزائرين ،كام وجه بتكثيف عمليات التفتيش لالنتهاء من طلبات الفنادق التي
ترغب يف التشغيل يف إجازة عيد الفطر ( ٢٦-٢٤مايو) حال استيفائها لالشرتاطات .وأشار الوزير إىل إشادة بعض اجلهات األجنبية من سفراء ومنظمي الرحالت
بضوابط السالمة الصحية التي أقرهتا احلكومة املرصية ،والذين أكدوا عىل أن مرص من أهم املقاصد السياحية يف فرتة ما بعد الكورونا.

٠٠ويستعرض اإلجراءات االحترازية للدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا املستجد مع
مسئولي مجموعة توي العاملية
عقد وزير السياحة واآلثار اجتام ًعا عرب الفيديو كونفرانس مع مسئويل جمموعة توي ( )TUIالعاملية ،إحدى كربى منظمي الرحالت يف العامل ،بحضور املرشف
عىل املكتب السياحي يف برلني ،وخالل االجتامع تم استعراض اجلهود املبذولة لدعم قطاع السياحة ،واإلجراءات االحرتازية التي تم اختاذها للوقاية من
تداعيات انتشار فريوس كورونا املستجد.

مشروع قانون صندوق دعم العاملني بقطاع السياحة

انتهت وزارة السياحة واآلثار خالل شهر مايو من إعداد مرشوع قانون انشاء صندوق دعم العاملني يف قطاع السياحة يف أوقات األزمات ،وتم إرساله
اىل االحتاد املرصي للغرف السياحية ،وكان وزير السياحة واآلثار قد اجتمع مع نائب الوزير لشئون السياحة ،ورئيس االحتاد املرصي للغرف السياحية،
ورئيس غرفة الرشكات السياحية ،واملستشار القانوين للوزارة ،وذلك ملناقشة مرشوع القانون ،وخالل االجتامع تم مناقشة املوارد واملصادر املقرتحة لتمويل
الصندوق وذلك لتوفري الدعم املادي للعاملني يف قطاع السياحة ،وذلك ملواجهة أية أزمات يتعرض هلا القطاع.
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السياحة واآلثار في مواجهة فيروس"كورونا املستجد"
اتصاالت هامة يجريها وزير السياحة واآلثار مع نظرائه فى الدول األوروبية

أجرى وزير السياحة واآلثار عدة اتصاالت هاتفية دولية مع نظرائه ىف عدد من الدول األوروبية عىل خلفية إعالهنا عن قرب استئناف األنشطة السياحية،
حيث أجرى اتصاالً مع وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة اإلسبانية ،واتصاالً آخر مع وزير السياحة اليوناين ،وبحث الوزير معهام سبل تعزيز التعاون بني
دوهلم ومرص يف قطاع السياحة ،واالستعدادات واالجراءات االحرتازية يف مرص وكال البلدين الستقبال الزائرين ،وذلك يف ظل إعالن كل من دولة أسبانيا
واليونان عن استعدادمها الستقبال السياحة اخلارجية من بعض دول العامل مع بداية شهر يوليو القادم.
سفريا من سفراء عدد من الدول األوروبية واالمريكية واآلسيوية منها بلجيكا وأملانيا وإسبانيا
كام عقد الوزير اجتام ًعا عرب الفيديو كونفرانس مع ٢٠
ً
وإيطاليا وسويرسا واليونان واملكسيك واليابان وشييل وسنغافورة واألرجنتني واملجر وليتوانيا والدومينيكان ،وقد حرص الوزير خالل االجتامع عىل إطالع
السفراء عىل ضوابط واشرتاطات السالمة الصحية التي اعتمدها جملس الوزراء ،وف ًقا ملعايري منظمة الصحة العاملية إلعادة تشغيل الفنادق يف املدن السياحية
واستقباهلا للزائرين بعد عودة السياحة.

الفنادق احلاصلة على شهادة السالمة الصحية تستقبل الزائرين فى العيد

استقبلت الفنادق احلاصله عىل شهادة السالمة الصحية املرصيني خالل أجازة عيد الفطر ،حيث بلغ متوسط نسب اإلشغال بالفنادق  %٨يف حمافظة جنوب
سيناء ،و %١٣يف حمافظة البحر األمحر ،و %٢٥يف مدينة العني السخنة بمحافظة السويس ،و %٢٥يف حمافظة األسكندرية ،و %٤يف منطقة الساحل الشاميل
وحمافظة مطروح ،و  %٩يف حمافظة القاهرة الكربي ،جدير بالذكر أن نسبة اإلشغال املسموح هبا للفنادق مل تتعدى ال  ٪٢٥املقررة من وزارة السياحة واالثار
ضمن اشرتاطات السالمة الصحية.

أخبار متنوعة

انتهاء عملية نقل الكباش األربعة الي ميدان التحرير..وبدء تطوير ورفع كفاءة إضاءة شارع املعز

جانب من أعامل تطوير ميدان التحرير

انتهت بنجاح خالل شهر مايو عملية نقل الكباش األربعة اىل ميدان التحرير بوسط القاهرة وذلك بعد االنتهاء من أعامل ترميمها والتي امتدت عىل مدار
األشهر القليلة املاضية ،وتم وضع الكباش األربعة حول مسلة امللك رمسيس الثاين التي تم ترميمها وإقامتها بامليدان ،وقد تم تغليف الكباش بصناديق
خشبية حلني افتتاح مرشوع تطوير ميدان التحرير.
وعىل صعيد آخر بدأت الوزارة يف أعامل مرشوع تطوير ورفع كفاءة إضاءة شارع املعز لدين اهلل الفاطمي بحي اجلاملية ،وذلك يف إطار خطة الوزارة لتطوير
ورفع كفاءة عدد من املناطق األثرية يف خمتلف أنحاء مجهورية مرص العربية.

..ورئيس الوزراء يتفقد األعمال النهائية ملشروع تطوير ميدان التحرير

تفقد رئيس جملس الوزراء يف شهر مايو ،األعامل النهائية ملرشوع تطوير ميدان التحرير ،رافقه وزير السياحة واآلثار ووزير التنمية املحلية ووزير قطاع
األعامل العام ووزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية ،وحمافظ القاهرة ،واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار ،جدير بالذكر أن تطوير امليدان شمل
رفع كفاءة احلديقة والنافورة املقامة يف مدخل املتحف ،وكذا أعامل اإلضاءة التي تم تنفيذها لواجهات املتحف واملباين املحيطة بامليدان ،وشملت أسواره
اخلارجية واحلديقة اخلاصة به ،ووضع مسلة رمسيس الثاين والكباش األربعة بوسط امليدان.
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بدء ترميم كباش الصرح األول ملعابد الكرنك

بدأ املجلس األعىل لآلثار خالل شهر مايو أعامل أكرب مرشوع ترميم ينفذ منذ قرابة  ٥٠عام ،وهو ترميم جمموعة متاثيل الكباش املوجودة خلف الرصح
األول بمعبد آمون رع بمعابد الكرنك بمحافظة األقرص ،بدأ هذا املرشوع بعد نقل الكباش األربعة إىل ميدان التحرير ،حيث تبني أثناء عملية نقلهم أن تلك
الكباش يف حالة سيئة من احلفظ بسبب أعامل الرتميم اخلاطئة التي تعرضت هلا يف سبعينات القرن املايض ،وأهنا تعاين من اهنيار وفقدان لبعض أجزائها ،وقد
صدر قرار اللجنة الدائمة لآلثار املرصية باملجلس األعىل لآلثار بالبدء الفوري يف مرشوع ترميم شامل هلا.

املتحف املصري الكبير يستقبل مجموعة متاثيل امللك سنوسرت األول

متاثيل امللك سنورست األول

استقبل املتحف املرصي الكبري  ٣٤٦قطعة أثرية من املتحف املرصي بالتحرير من أمهها التامثيل العرشة اخلاصة بامللك سنورست األول من األرسة الثانية عرش
أيضا املتحف املرصي الكبري  ٤٢قطعة
حيث وضعت متاثيله داخل البهو العظيم متهيد ًا لوضعها يف مكان عرضها الدائم باملتحف ،ويف سياق متصل استقبل ً
خشبية من مركب خوفو الثانية وذلك بعد استخراجها من احلفرة اخلاصة هبا بالقرب من هرم امللك خوفو بمنطقة أهرامات اجليزة ،حيث خضعت ألعامل الرتميم
باملعمل األثري املوجود باملوقع .وعىل صعيد آخر وىف إطار استمرار أعامل التعقيم والتطهري التي تقوم هبا وزارة السياحة واآلثار ضمن اإلجراءات االحرتازية
للوقاية من فريوس كورونا املستجد ،استمر املتحف املرصي الكبري بميدان الرماية بأعامل تعقيم وتطهري املوقع اإلنشائي للمتحف بالكامل.

وزارة السياحة واآلثار تسلط الضوء على بعض اآلثار اإلسالمية فى شهر رمضان

إحدى قاعات متحف جاير أندرسون بالقاهرة

أطلقت وزارة السياحة واآلثار عد ًدا من الزيارات االرشادية لعرض ورشح عدد من القطع األثرية اإلسالمية الفريدة والنادرة من داخل متحف
الفن اإلسالمي بباب اخللق ،وذلك عىل كافة مواقع االنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي اخلاصة هبا ،كام أطلقت الوزارة عد ًدا من اجلوالت
االفرتاضية لعدد من املواقع األثرية اإلسالمية منها جامع حممد عيل بقلعة صالح الدين األيويب ،ومسجد الفتح امللكي بمنطقة عابدين ،ومتحف
جاير آندرسون أو ما يعرف ببيت الكريتلية وغريها.

السفارة املصرية في كندا تروج إلى املقاصد السياحية الثقافية في مصر

يف مبادرة من السفارة املرصية ىف كندا لتعريف اجلمهور الكندي باملواقع األثرية املرصية ،قامت السفارة بالرتويج لبعض املقاصد السياحية الثقافية يف مرص
حيث تم اختيار عدد  ١٤موق ًعا أثر ًيا من الزيارات االفرتاضية التي أطلقتها وزارة السياحة واآلثار للمواقع واملتاحف األثرية عرب الصفحات الرسمية هلا
عىل شبكة االنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي إلتاحتها لشعوب العامل ،لالستمتاع بمشاهدة احلضارة املرصية العريقة خالل فرتة تواجدهم يف املنازل
ضمن اإلجراءات االحرتازية والوقائية من فريوس كورونا املستجد ،وتم ارساهلا إىل رئيس جملس الشيوخ الكندى ،ورئيس جملس النواب الكندي وأعضاء
احلكومة الكندية ،وسفراء الدول املختلفة يف كندا ،باالضافة إىل جتمعات اجلالية املرصية بكندا.
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وزير السياحة واآلثار يوجه كلمة للعالم مبناسبة اليوم العاملى للمتاحف

املتحف املرصى بالتحرير

وجه وزير السياحة واآلثار كلمة للعامل يوم  ١٨مايو من أمام املتحف املرصي بالتحرير ،وذلك بمناسبة اليوم العاملي للمتاحف ،أوضح
خالهلا االستعدادات التي تتم باملتاحف الستقبال الزائرين عند فتحها مرة أخرى أمام اجلمهور وعىل رأسها املتحف املرصي بالتحرير
قرارا بغلق املتاحف واملواقع األثرية ملواجهة انتشار فريوس كورونا املستجد) ،كام
(حيث كانت الوزارة قد أصدرت يف مارس املايض ً
أطلقت الوزارة هبذه املناسبة عد ًدا من األفالم عىل مواقع التواصل االجتامعي لتسليط الضوء عىل املتاحف املرصية وإبراز دورها الثقايف
يف مرص والعامل.

أسبوع املتاحف يختار املتحف املصري بالتحرير ثاني أكثر املتاحف تأثي ًرا في قارة إفريقيا
حصل املتحف املرصي بالتحرير عىل املركز الثاين كأكثر املتاحف املؤثرة ىف مجهور منصة التواصل االجتامعي تويرت يف قارة إفريقيا ،وذلك بناء
عىل إحصائية االحتفال الثقايف العاملي "أسبوع املتاحف".

اكتشافات أثرية
الكشف عن مقبرة فريدة ترجع للعصر الصاوي

توصلت البعثة األثرية املرصية اإلسبانية التابعة إىل جامعة برشلونة والعاملة بمنطقة البهنسا ،إىل الكشف عن مقربة فريدة ترجع للعرص الصاوي،
وأظهرت احلفائر باملنطقة ثامن مقابر ترجع إىل العرص الروماين تم العثور بداخلها عىل العديد من شواهد القبور ،والعمالت الربونزية والصلبان
الصغرية ،واألختام الطينية.

٠٠٠واكتشافات جديدة بورشة التحنيط بسقارة
كام كشفت بعثة جامعة توبنجن األملانية عن حجرة دفن جديدة بالبئر امللحق
بورشة التحنيط التي تم العثور عليها عام  ٢٠١٨بمنطقة آثار سقارة ،وذلك
اثناء استئناف أعامل احلفائر بورشة التحنيط واآلبار امللحقة هبا والتي ترجع
اىل األرسة السادسة والعرشين ( 525-664ق.م) ،وقد قامت البعثة
بالكشف عن النتائج األولية للدراسات والتحاليل الكيميائية لزيوت ومواد
التحنيط التي تم العثور عليها بالورشة.
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لقاءات واجتماعات

عددا من االجتماعات املهنية الهامة
وزير السياحة واآلثار يعقد
ً

عقد وزير السياحة واآلثار عد ًدا من االجتامعات اهلامة خالل شهر مايو ،حيث اجتمع مع املختصني يف وزارة اإلنتاج احلريب لبحث سبل
التعاون املشرتك بني الوزارتني يف تنفيذ مرشوع التحول الرقمي يف وزارة السياحة واآلثار ،كام التقى رئيس اهليئة القومية لسالمة الغذاء لبحث
سبل التعاون يف جمال إحكام الرقابة عيل سالمة وصحة الغذاء بالفنادق بكافة أنواعها والرتكيز عىل خدمات الضيافة املقدمة باملطاعم والفنادق
السياحية ،كام التقى الوزير برئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة ملناقشة العديد من امللفات اهلامة منها ملف دمج وزارة السياحة واآلثار
واهليكل التنظيمي اخلاص هبا ،باإلضافة إىل ملف العاملني املؤقتني باملجلس األعىل لآلثار.
وملتابعة سري العمل بوزارة السياحة واآلثار ،اجتمع الوزير مع األمني العام للمجلس األعىل لآلثار ،ومعاون الوزير لشئون العرض املتحفي،
ورئيس قطاع املتاحف ،للوقوف عىل آخر مستجدات األعامل بمتحف العاصمة اإلدارية اجلديدة .كام اجتمع وزير السياحة واآلثار مع مدير
الشئون األثرية باملتحف املرصي الكبري ،وذلك ملناقشة آخر التطورات اخلاصة بسيناريو العرض املتحفي ونصوص البطاقات التعريفية للقطع
األثرية بقاعات عرض كنوز امللك توت عنخ امون ،باإلضافة إىل سيناريو العرض اخلاص باملرحلة الثانية للقاعات الرئيسية باملتحف.

اجتماعا مع اللجنة العليا للعرض املتحفي
..ويتفقد املتحف القومي للحضارة املصرية ويعقد
ً
تفقد وزير السياحة واآلثار ،القاعات املختلفة للمتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط ،وذلك للوقوف عىل مستجدات األعامل
باملرشوع وخطة العمل به خالل الفرتة احلالية
متهيدً ا الفتتاحه قري ًبا.
ويف سياق متصل اجتمع الوزير مع أعضاء اللجنة
العليا للعرض املتحفي وجلنة سيناريو عرض
املتحف القومي للحضارة املرصية وذلك ملتابعة
اختيار القطع األثرية به وباملتاحف التي سيتم
افتتاحها خالل الفرتة املقبلة مثل متحف رشم
الشيخ والعاصمة االدارية وكفر الشيخ.
وخالل االجتامع استعرضت الرشكة املنفذة
ملرشوع املتحف القومي للحضارة املرصية
آخر تطورات األعامل بالقاعة الرئيسية وقاعة وزير السياحة واآلثار داخل إحدى قاعات العرض باملتحف القومي للحضارة املرصية
املومياوات وذلك من خالل عرض مصور ملا آلت إليه تطورات األعامل ،وتم االتفاق عىل اختيار عدد من القطع األثرية من خمازن املواقع
األثرية وحديقة املتحف املرصي بالتحرير إلثراء سيناريو العرض اخلاص بمتحف رشم الشيخ ومتحف العاصمة اإلدارية اجلديدة ومتحف
احلضارة واملتحف املرصي الكبري ومتحف األقرص.

قرارات داخلية

قرار باالستعانة بمستشارين جدد بالوزارة
وزير السياحة واآلثار يصدر ً
ىف إطار حرص وزارة السياحة واآلثار عىل االستعانة بالكفاءات والكوادر املتميزة من ذوى اخلربة سع ًيا لدفع العمل وضخ فكرجديد بالوزارة،
قرارا باالستعانة باألستاذ طارق حسني للعمل كمستشار للدراسات االسرتاتيجية والتسويق ،واألستاذة ساندرا
أصدر وزير السياحة واآلثار ً
فريد للعمل كمستشار اقتصادي للوزير.

قرارات تنظيمية

انتهت وزارة السياحة واآلثار يف شهر مايو من اعداد مرشوع القرار التنظيمي لوزارة السياحة واآلثار ،واالنتهاء من اعداد التصور للهيكل
التنظيمي للوزارة بعد دمج وزاريت السياحة واآلثار وإرساله للجهاز املركزي للتنظيم واإلدارة.

النرشة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املرصية  -العدد اخلامس  -مايو 7 ٢٠٢٠

األخيرة

كعك العيد
تعترب صناعة الكعك من أقدم العادات التي عرفت عند املرصيني
القدماء ،فقد اعتادت زوجات امللوك يف مرص القديمة عىل تقديم
الكعك يف األعياد كقربان ،فض ً
ال عن تقديم املرصيني القدماء الكعك
ضمن القرابني املخصصة للموتى لتكون معهم يف العامل اآلخر.
ومل ختتلف صناعة كعك العيد كثري ًا عن صناعته يف وقتنا احلايل،
والدليل عىل ذلك تلك الرسومات التي وجدت يف مقابر منف
وطيبة وباألخص مقربة الوزير "رمخى رع" من األرسة الثامنة عرش،
والتي توضح مراحل صناعة الكعك بالتفصيل وتُظهر كيف برع
املرصيون القدماء ىف تشكيل وزخرفة الكعك بأشكال وزخارف
متنوعة ،وظلت عادة صناعة الكعك يف األعياد قائمة ىف مرص حتى
بعد الفتح اإلسالمي ،وخاصة مع ظهور الدول املستقلة عن اخلالفة
العباسية كالدولة الطولونية واألخشيدية ،حيث أعطت الدولة
خاصا وجعلوا له قوالب منقوشة بأنواع
الطولونية للكعك اهتام ًما ً
كثرية من الزخارف اإلسالمية ،باإلضافة إىل العبارات اجلميلة
مثل" كل هني ًئا" و"كل واشكر" و"كل واشكر موالك" ،ومازالت تلك القوالب حمفوظة حتى اآلن يف متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة.
بينام اشتهرت الدولة األخشيدية بكعك الوزير ابو بكر املادرانى ،الذى قال عنه املقريزى أنه كان يصنع كعك حمشو بالدنانري الذهبية بدل
العجوة ويسميه "افطن له" لكى ينتبه الناس ملا ىف داخله .أما الدولة الفاطمية فقد اهتمت بتلك العادة اهتامم ًا بالغ ًا لكسب والء وحمبة
املرصين ،فقد خصصت لكعك العيد إداره حكومية خاصة عرفت باسم "دار الفطرة" ورصدوا هلا مبالغ ضخمة ،وكان يعمل هبا عدد هائل
من اخلبازين يبدأ عملهم من منتصف شهر رجب وحتى العيد ،وكان اخلليفة يرشف بنفسه عىل صناعة الكعك وتوزيعه عىل املرصين ،ومن
الطريف أنه أحيان ًا كان ينقش عىل الكعك عبارة "تسلم ايدك يا حافظة" نسبة إىل أشهر صانعة للكعك ىف هذا العرص.
كام استمر االهتامم بعادة صناعة كعك العيد يف العرصين اململوكي والعثامين ،حيث قام حكامهم بتوزيعه عىل الفقراء واملحتاجني واملتصوفني
ورجال الدين .ومع مرور الوقت انتقلت صناعة كعك العيد لكل بيت مرصي حيث جيتمع أفراده لصنع أمجل كعك ىف روح من األلفة واملحبة
والتعاون بني أفراد العائلة.
وعىل الرغم من اإلقبال اهلائل يف يومنا هذا عىل رشاء الكعك اجلاهز من املحالت ،إال أنه اليزال من أمجل العادات يف تراث مرص العظيمة
ومصدر هبجة وفرحة ألهلها.
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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

تصـميــم :مـــروة الـشـيــمـي

 8النرشة اإلخبارية لوزارة السياحة و اآلثار املرصية  -العدد اخلامس  -مايو٢٠٢٠
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طباعة :مطابع وزارة السياحة واآلثار

