وزارة السياحة واآلثار

النشرة اإلخبارية لوزارة
السياحة واآلثار

العدد ١٠

أكتوبر ٢٠٢٠

فخامة الرئيس يفتتح ثالثة متاحف لآلثار بثالث محافظات مختلفة في يوم واحد

الرئيس خالل جولته يف متحف رشم الشيخ

افتتح فخامة رئيس اجلمهورية السيد عبد الفتاح السييس ،يوم  31أكتوبر ،أول متحف لآلثار برشم الشيخ ،وأول متحف لآلثار بكفر الشيخ
(فيديو كونفرانس) ،ومرشوع تطوير متحف املركبات امللكية ببوالق (فيديو كونفرانس) وذلك من مدينة رشم الشيخ .وقام فخامة الرئيس
بجولة تفقدية داخل متحف رشم الشيخ .يأيت ذلك يف ضوء االهتامم الكبري الذي توليه الدولة املرصية لقطاع السياحة واآلثار ،وحرصها عىل
إبراز الصورة التارخيية ملرص وللحضارة املرصية من خالل بناء وتطوير العديد من املتاحف التي تعرض معامل حضارتنا الثرية عرب العصور
التارخيية املختلفة .وأكد الوزير أنه يوم ًا استثنائي ًا يف تاريخ السياحة واآلثار املرصية ،حيث تم يف يوم واحد افتتاح  ٣متاحف هامة يف حمافظات
رشم الشيخ وكفر الشيخ والقاهرة بتكلفة ما يقرب من مليار جنيه.

إحدى صاالت العرض بمتحف كفر الشيخ

رئيس الوزراء داخل بئر
أثري بسقارة
ص٢

قاعة االحتفاالت بمتحف املركبات امللكية

افتتاح أول مطعم
مبنطقة األهرامات
ص٣

بطولة مصر الدولية
لالسكواش مبنطقة األهرامات
ص٤

جيش مصر القدمية
ونضال خالد عبر التاريخ
ص١٢

النرشة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املرصية  -العدد العارش -أكتوبر٢٠٢٠

1

أهم األخبار

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه باحلفاظ على العمالة بالقطاع السياحي
وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السييس باحلفاظ عىل العاملة بالقطاع
السياحي وتثبيت أوضاعها ،خاص ًة يف ظل الدعم احلكومي للقطاع
استجاب ًة لتداعيات أزمة فريوس كورونا املستجد ،وكذا الربامج
احلكومية التحفيزية املوجهة يف هذا اإلطار ،جاء ذلك خالل
االجتامع الذي عقده فخامة الرئيس ،يوم  7أكتوبر ،مع دولة رئيس
جملس الوزراء  ،والوزير.

الرئيس خالل اجتامعه برئيس الوزراء والوزير

ً
قريبا بسقارة
رئيس مجلس الوزراء داخل بئر لتفقد كشف أثري جديد سيتم اإلعالن عنه

رئيس الوزراء داخل بئر أثري بسقارة

تفقد دولة رئيس جملس الوزراء يوم  20أكتوبر ،برفقة الوزير ،واألمني
العام للمجلس األعىل لآلثار ،أعامل استكامل حفائر البعثة األثرية
املرصية العاملة بمنطقة آثار سقارة ،والتي أسفرت عن الكشف عن
آبار جديدة مدفون هبا عدد كبري من التوابيت اآلدمية امللونة واملغلقة
منذ أكثر من  2500عام ،باإلضافة إىل متاثيل خشبية ملونة ومذهبة،
وسوف يتم اإلعالن عن تفاصيل هذا الكشف الشهر القادم يف مؤمتر
صحفي ،وذلك بعد االنتهاء من أعامل التوثيق والتصوير األثري.
وحرص رئيس جملس الوزاء عىل النزول إىل إحدى آبار الدفن الثالث
اجلديدة التي تم العثور عليها لتفقد الكشف والتوابيت التي كشفت
بداخلها ،موجه ًا الشكر للوزير والعاملني بالوزارة واملجلس األعىل
لآلثار عىل املجهود الكبري الذي يقوم به اجليل احلايل من األثريني
للوصول للعديد من االكتشافات األثرية غري املسبوقة.

ً
ً
ً
مغلقا داخل آبار للدفن بسقارة
خشبيا
تابوتا
اإلعالن عن اكتشاف ٥٩
وسط تغطية إعالمية عاملية واسعة ،أعلن الوزير يوم  3أكتوبر،
عن كشف آثري جديد بمنطقة آثار سقارة قامت به البعثة األثرية
سفريا أجنبي ًا
املرصية ،حرض إعالن الكشف ما يقرب من 60
ً
وعربي ًا وإفريقي ًا من سفراء الدول املختلفة يف مرص وعائالهتم،
وقد كشفت البعثة عن ثالثة آبار للدفن عىل أعامق خمتلفة
ترتاوح ما بني  ١٠و ١٢مرت ًا بداخلها  59تابوت ًا خشبي ًا ملون ًا
مغلق ًا مرصوصة بعضها فوق البعض يف حالة جيدة من احلفظ،
وحمتفظة بألواهنا األصلية.
وقد أوضحت الدراسات املبدئية إىل أن هذه التوابيت ترجع
لعرص األرسة  26وختص جمموعة من الكهنة وكبار رجال
الدولة والشخصيات املرموقة يف املجتمع ،باإلضافة إىل عرشات
من التامثيل منها متثال من الربونز للمعبود لنفرتوم ،ومن املقرر أن
يتم نقل التوابيت املكتشفة إىل املتحف املرصي الكبري ليتم عرضها
بالقاعة املقابلة للقاعة املخصصة لعرض خبيئة العساسيف والتي
عثرت عليها البعثة األثرية املرصية عام  2019باألقرص ،حيث
تم الكشف عن حوايل  32تابوتًا مغل ًقا لكهنة وكاهنات من
األرسة .22

 2النرشة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املرصية  -العدد العارش  -أكتوبر٢٠٢٠

إشادة سفراء العالم بكشف سقارة عبر حساباتهم الشخصية مبواقع التواصل االجتماعي
أشاد سفراء العديد من الدول يف مرص ،عرب حساباهتم الشخصية عىل
مواقع التواصل االجتامعي ،بالكشف األثري بمنطقة سقارة األثرية،
حيث أعرب سفري دولة نيوزيلندا وسفري دولة املكسيك عن إعجاهبم
وسعادهتم بعملية فتح أحد التوابيت املكتشفة أمامهم ألول مرة ،كام غرد
سفري دولة فرنسا واصف ًا الكشف بأنه "رائع وغري عادي" ،ووجه سفري
اململكة العربية السعودية ،عرب تغريدته ،الشكر إىل الوزير لتقديم الدعوة
له حلضور اإلعالن عن هذا الكشف الكبري.

تغريدة السفري الفرنيس

وصول أولى رحالت "إيزي جيت" إلى مطار شرم الشيخ الدولي قادمة من اململكة املتحدة

استقبل مطار رشم الشيخ الدويل يوم  18أكتوبر ،أوىل الرحالت القادمة من اململكة املتحدة (مطار جاتويك بلندن) وهي رحلة تابعة
لرشكة "إيزي جيت"  .Easy Jetوكانت الرشكة قد استأنفت رحالهتا إىل مطار الغردقة الدويل شهر سبتمرب املايض ،وذلك بعد استئناف
الرحالت التي توقفت منذ أزمة فريوس كورونا املستجد.

توافد مجموعات سياحية من عدة دول على
األماكن واملواقع األثرية املختلفة
بعد استئناف حركة السياحة الثقافية إىل مرص اعتبار ًا من أول
سبتمرب املايض ،توافدت جمموعات سياحية من فرنسا واململكة
املتحدة وإسبانيا وأوكرانيا وبيالروسيا إىل مدينة األقرص قادمة
من مدينة الغردقة ضمن رحالت "اليوم الواحد" ،كام استقبل
املتحف املرصي بالتحرير عدد ًا من األفواج السياحية القادمة من
عدة دول منها أوزبكستان وأوكرانيا وكازاخستان ،واستقبلت
منطقة األهرامات وفود ًا سياحية من العديد من الدول بينها
بيالروسيا وأوكرانيا ورصبيا.

استمرار تفقد جلان الفحص للمنشآت الفندقية
والسياحية
واصلت جلان الفحص املشرتكة بني وزاريت السياحة واآلثار،
والصحة والسكان ،وغرفة املنشآت الفندقية خالل شهر أكتوبر،
املرور عىل املنشآت الفندقية التي تقدمت بطلبات احلصول عىل
شهادة السالمة الصحية املعتمدة للتشغيل ،حيث بلغ إمجايل
عدد الفنادق احلاصلة عىل الشهادة حتى اآلن ٦٨٥فندق ًا ب
 ٢٤حمافظة عىل مستوي اجلمهورية .كام تسلم الشهادة ،حتى
اآلن 24 ،فندق ًا عائ ًام بني األقرص وأسوان ،وذلك منذ استئناف
رحالهتا  ١أكتوبر  ، 2020وىف سياق متصل ،حصل ١٠٣٥
مطع ًام وكافيرتيا سياحية حتى اآلن عىل هذه الشهادة.

افتتاح أول مطعم مبنطقة األهرامات وتشغيل أول حافلة كهربائية صديقة للبيئة بها

جمموعات سياحية باملطعم

يف إطار التعاون املشرتك بني املجلس األعىل لألثار ورشكة أوراسكوم برياميدز للمرشوعات الرتفيهية ،شهد الوزير يوم  20أكتوبر ،يرافقه رئيس
جملس اإلدارة واملدير التنفيذي للرشكة ،بحضور  ٥٠سفري ًا من سفراء الدول األجنبية والعربية واألفريقية بالقاهرة ،افتتاح أول مطعم داخل منطقة
أهرامات اجليزة والذي يطل عىل تسعة أهرامات ،باإلضافة إىل بدء التشغيل التجريبي ألول حافلة كهربائية صديقة للبيئة باملنطقة والتي سيتم
تشغيلها يف مسار منطقة الزيارة من خالل ستة حمطات رئيسية .وقد استقبل املطعم بعد افتتاحه جمموعات سياحية عديدة من بينهم وفد من دول
بيالروسيا وأوكرانيا قادم ًا من مدينة رشم الشيخ ضمن رحالت "اليوم الواحد".
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جلان للتفتيش على مراكز الغوص ومراكز األنشطة البحرية مبحافظة جنوب سيناء

يف ضوء الدور الرقايب للوزارة عىل املنشآت السياحية والفندقية ومراكز الغوص واألنشطة البحرية؛ فقد قام قطاع األنشطة السياحية
واملكاتب الداخلية بالوزارة ،يوم  25أكتوبر ،بإيفاد جلان للمرور والتفتيش عىل مراكز الغوص ومراكز األنشطة البحرية بمحافظة جنوب
سيناء ،حيث تم تفتيش وفحص  ٥٠مركز غوص ،و ٤٩مركز أنشطة بحرية ،وتوجيه  ٩إنذارات ملراكز غوص وأنشطة بحرية حلثهم عىل
رسعة إهناء اجراءات جتديد الرتاخيص .كام تم رصد عدد من الكيانات غري الرشعية ملراكز غوص ومراكز أنشطة بحرية والتي تزاول
النشاط دون احلصول عىل ترخيص من الوزارة وجاري اختاذ االجراءات الالزمة حياهلا .وكان الوزير قد التقى يوم  ٣٠أكتوبر بأعضاء
غرفة الغوص واألنشطة البحرية ملناقشة أوجه التعاون بني الوزارة والغرفة خالل الفرتة املقبلة.

استضافات وزيارات
زيارات أبناء املصريني في اخلارج لعدة أماكن أثرية
نظمت الوزارة بالتعاون مع وزارة اهلجرة وشئون املرصيني
باخلارج يوم  5أكتوبر ،زيارة افرتاضية للمتحف املرصي لوفد
يتكون من 55من أبناء املرصيني بنيوزيلندا الذين ترتاوح
أعامرهم من  8سنوات إىل  12سنة عرب االنرتنت ،وذلك
يف ضوء مبادرة "اتكلم مرصي" التي أطلقتها وزارة اهلجرة
مؤخرا لرتسيخ اهلوية املرصية الوطنية
وشؤون املرصيني
ً
ّ
لدى أبنائنا باخلارج .وىف سياق متصل ،نظمت الوزارتني
يوم  17أكتوبر ،زيارة لوفد من شباب الدارسني يف اخلارج
واملتواجدين بمرص حال ًيا ،إىل منطقة آثار سقارة بمحافظة
اجليزة ،حيث تم اصطحاب الوفد يف جولة باملنطقة ،باإلضافة
إىل جولة داخل متحف "إيمحتب" املوجود داخل املنطقة.

منطقة األهرامات تشهد منافسات بطولة مصر الدولية لالسكواش

شهدت منطقة أهرامات اجليزة ،منافسات الدور  ١٦لبطولة مرص الدولية املفتوحة لالسكواش البالتينية للرجال وللسيدات والتي استضافتها
مرص يف الفرتة من 10إىل  17أكتوبر وحظيت برعاية الوزارة ووزارة الشباب والرياضة .وتعترب هذه البطولة واحدة من أكرب  8بطوالت بالتينية
عاملية لإلسكواش ،وشهدت مشاركة  96من العبى اإلسكواش من  19دولة خمتلفة بالعامل .وقد شهد الوزير ووزير الشباب والرياضة ووزيرة
اهلجرة وشئون املرصيني باخلارج ،هنائي هذه البطولة بامللعب الزجاجي املقام بسفح منطقة أهرامات اجليزة يوم  17أكتوبر ،والتي فاز هبا الالعبان
املرصيان نور الرشبيني ،وعيل فرج.
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منطقة األهرامات تستقبل رئيس دولة كينيا
استقبلت منطقة آثار اهلرم يوم  5أكتوبر ،رئيس دولة كينيا ،والذي قام بجولة داخل
اهلرم األكرب ومنطقة البانوراما ومتثال أبو اهلول ،أشاد خالهلا بعظمة احلضارة املرصية
مشريا إىل أن االنجازات احلديثة للدولة املرصية هي امتداد لتلك احلضارة
القديمة،
ً
العظيمة.

فرقة املوسيقى التراثية للبحرية الفرنسية تقيم عروضها في مصر
قامت فرقة املوسيقى الرتاثية للبحرية الفرنسية ،بزيارة مرص خالل الفرتة من
 20وحتى  26أكتوبر ،وذلك إلقامة عروضها املوسيقية يف عدد من املواقع
األثرية والسياحية املختلفة منها منطقة أهرامات اجليزة ،وقلعة صالح
الدين األيويب بالقاهرة ،ودار األوبرا املرصية ،وساحة مكتبة اإلسكندرية،
وقلعة قايتباي باإلسكندرية ،وذلك بمشاركة الفرقة املوسيقية السيمفونية
العسكرية املرصية.

وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان يزور مجمع األديان
قام وزير التعليم العايل والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان والوفد املرافق له يوم 20
أكتوبر ،بزيارة جممع األديان بمرص القديمة وخالل زيارته ملرص .تضمنت اجلولة التي قام هبا
زيارة بقايا حصن بابليون والكنيسة املعلقة ،واملتحف القبطي ،ومعبد بن عذرا ،وكنيسة أبى
رسجه ،وجامع عمرو بن العاص.

شرم الشيخ تستضيف بطولة الكرة الطائرة الشاطئية الدولية

اختتمت يوم 25أكتوبر ،فاعليات بطولة الكرة الطائرة الشاطئية الدولية (زوجي) ،والتي استضافها أحد املنتجعات السياحية بمدينة رشم الشيخ،
وشارك فيها كل من روسيا والتشيك وأوكرانيا والواليات املتحدة األمريكية وسلوفينيا ،وقد فاز باملركز األول روسيا وباملركز الثاين سلوڤينيا
وباملركز الثالث الواليات املتحدة األمريكية.
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فعاليات وأحداث

احلكومة البولندية متنح الوزير وسام االستحقاق للحكومة البولندية
منحت احلكومة البولندية الوزير ،والدكتور زاهي حواس وسام
االستحقاق للحكومة البولندية ،وذلك من أجل اجلهود واإلنجازات
التي قاما هبا يف جمال علم اآلثار واملسامهات البارزة يف التعاون بني
بولندا ومرص يف جمال العمل االثري والسياحي .وقد قام سفري دولة
بولندا بالقاهرة بتسليمهام هذا الوسام يف حفل كبري ُأقيم بحديقة السفارة
البولندية بالقاهرة يوم  25أكتوبر.

الوزير يشارك في حفل افتتاح ملتقى أوالدنا لفنون ذوي القدرات اخلاصة

شارك الوزير يوم  18أكتوبر ،يف حفل افتتاح الدورة الرابعة مللتقى أوالدنا لفنون ذوي القدرات اخلاصة ،والذي أقيم باملرسح الكبري بدار األوبرا
املرصية ،حتت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السييس رئيس اجلمهورية.
استمرت فاعليات هذه الدورة ملدة  ٣أيام ،حتت شعار "وحشتونا" بمشاركة  ٣٦دولة عربية وأجنبية ،وبرعاية وزارات :السياحة واآلثار،
والثقافة ،والتضامن االجتامعي ،والشباب والرياضة ،واهلجرة وشئون املرصيني باخلارج ،والتخطيط والتنمية االقتصادية ،وشملت الفاعليات
جمموعة من املشاركات اإلبداعية لذوي القدرات اخلاصة وذلك يف جماالت عروض األفالم الروائية واألفالم التسجيلية ،وعروض الفرق الفنية
والغنائية واملوسيقية ،فض ً
ال عن تنفيذ جمموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات اخلاصة يف استخدام التكنولوجيا ،والتصوير
والعروض االستعراضية.

أخبار متنوعة
 ٢٠ألف زائر يشاهدون معرض "ملوك الشمس" بالعاصمة التشيكية براج
بعد شهر من افتتاحه الرسمي ،استقبل معرض اآلثار املؤقت "ملوك
الشمس" بالعاصمة التشيكية براج ٢٠ ،ألف زائر ،حيث يشهد
املعرض إقباالً شديدً من خمتلف الفئات العمرية طوال أيام األسبوع
وخاصة خالل أيام إجازات هناية األسبوع والعطالت الرسمية
والتي يتعدى معدل الزيارة خالهلا  ١٥٠٠زائر .وكان الوزير ورئيس
الوزراء التشيكي ووزير الثقافة التشيكي قد افتتحوا هذا املعرض يف
 ٣٠اغسطس املايض ،وذلك بالتزامن مع االحتفال بمرور  ٦٠عاما
عىل العمل األثري للبعثة التشيكية يف أبو صري.
جانب من املعرض
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الشمس تتعامد على وجه امللك رمسيس الثاني

شهدت منطقة آثار معبدي أبو سمبل فجر يوم 22
أكتوبر ،ظاهرة تعامد الشمس عىل قدس أقداس معبد
امللك رمسيس الثاين ،وتوافد السائحني األجانب
والعرب والزوار املرصيني عىل املعبد لالستمتاع
بمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة التي حتدث مرتني
يف العام (الثانية حتدث يوم  22فرباير) ،وقد قامت
املنطقة األثريىة بتطبيق إجراءات السالمة الصحية
وكافة اإلجراءات الوقائية والتدابري االحرتازية التي
تضمن سالمة الزائرين.

الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر" على شاشات عرض في أماكن مختلفة

بعد عرضه عىل شاشات املطارات املرصية ،بدأت الوزارة بالتعاون مع اجلهات املختلفة يف عرض الفيلم الدعائي "رحلة سائح يف مرص"عىل
شاشات العرض املوجودة بمحطة مرص وبعض حمطات السكك احلديدية بعدد من املحافظات املرصية ،باإلضافة إىل عرضه عىل الشاشات املوجودة
باألسواق التجارية املوجودة باملدن السياحية املختلفة وعرضه ببهو وغرف العديد من الفنادق .كام يتم عرض الفيلم ببعض األندية الرياضية،
والكافيهات املختلفة ،باإلضافة إىل عرضه عىل الشاشات املوجودة ببعض دور العرض السينامئي .وذلك يف ضوء الرتويج للمقاصد السياحية
املرصية وإلقاء الضوء عىل اإلجراءات االحرتازية املطبقة يف املطارات واملنشآت الفندقية واملواقع واملتاحف األثرية للحفاظ عىل سالمة السائحني
واملواطنني والعاملني بالقطاع السياحي.

برنامج "سفراء السياحة" لتدريب العاملني باملناطق األثرية

يف إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة املتعاملني مع السائح ىف املواقع األثرية والسياحية تلقى العاملني بقلعة قايتباى
باإلسكندرية تدريب ضمن برنامج سفراء السياحة ،وذلك من أجل تأهيل مجيع العاملني ليكونوا واجهة مرشفة
وسفراء لبلدهم .وذلك برعاية بنك اإلسكندرية و تنفيذ رشكة .Rhythm

احباط محاولة تهريب ثالث قطع خزفية

نجحت الوحدة األثرية بميناء اإلسكندرية البحري يف ظبط ثالث قطع من اخلزف والزجاج ، ،وهي عبارة عن
مشكاة من اخلزف عليها كتابات من القرن التاسع عرش ،وإناء من اخلزف عىل شكل الكمثرى من القرن التاسع عرش،
وإناء آخر من الزجاج املزخرف يرجع إىل أوائل العصور اإلسالمية.

إحدى القطع املسرتدة

إضاءة األهرامات وأبو الهول احتفاال بالذكرى ال  ٧٥على إنشاء منظمة األمم املتحدة

يف إطار االحتفال بالذكرى ال 75عىل إنشاء منظمة األمم املتحدة يوم  14أكتوبر ،تم إضاءة أهرامات اجليزة وأبو اهلول باللون األزرق ،جدير
ً
ونشط كعضو مؤسس يف األمم املتحدة.
بالذكر أن مرص هلا دور ًا حموري ًا
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معرض "جنوبية" في ضيافة متحف األقصر

نظم متحف األقرص معرض ًا مؤقت ًا بعنوان "جنوبية" للفن التشكييل والتصوير
الفوتوغرايف عن حياة املرأة الصعيدية يف جنوب مرص ،ويضم ً ٢١
عمل فن ًيا
متنو ًعا ما بني الصور الفوتوغرافية والتصوير الزيتي واجلرافيك بمشاركة
 ١٨فنانًا وذلك يف الفرتة من  25أكتوبر حتى  3نوفمرب.

اكتشافات أثرية
الكشف عن مقبرة املشرف على اخلزانة امللكية ومتائم
وجعارين بتونا اجلبل باملنيا

كشفت البعثة األثرية املرصية العاملة بمنطقة آثار الغريفة بتونا اجلبل بمحافظة املنيا يوم ٢٤
أكتوبر ،عن مقربة املرشف عىل اخلزانة امللكية "بادى است" .املقربة تتكون من بئر للدفن بعمق
 ١٠أمتار ،يؤدى اىل حجرة كبرية هبا نيشات حمفورة يف الصخر مغلقة بألواح حجرية منتظمة
الشكل وعثر بداخلها عىل متثالني من احلجر اجلريي ،باإلضافة إىل جمموعة من أمجل األواين
الكانوبية ،و ٤٠٠متثال أوشابتي من الفيانس األزرق واألخرض ،كام تم العثور أيض ًا عىل أربعة
توابيت حجرية عىل هيئة آدمية.
هذا وقد سبق للبعثة يوم  12أكتوبر الكشف بنفس املنطقة عن جمموعة من التامئم واجلعارين
داخل تابوت" جحويت إم حتب" ،كبري كهنة املعبود جحويت من األرسة  ،26والذي عثرت
ايضا عىل بئر آخر للدفن بعمق  ١٠أمتار بداخله حجرة
عليه بداخل بئر للدفن ،كام تم العثور ً
كبرية ،وال زالت أعامل احلفائر مستمرة للكشف عن املزيد من كنوز الغريفة.

لقاءات واجتماعات

جزء من اآلثار املكتشفة

اجتماع جلنة أزمات السياحة العاملية عبر الفيديو كونفرانس

شارك الوزير ،خالل شهر أكتوبر ،يف اجتامع عرب الفيديو كونفرانس للجنة أزمات السياحة العاملية التابعة ملنظمة السياحة العاملية ،وترأس
االجتامع األمني العام ملنظمة السياحة العاملية ،وتم مناقشة آخر التطورات اخلاصة باجلهود املبذولة لتعايف القطاع السياحي واالجراءات التي
جيب عىل الدول واملنظامت االقليمية والدولية القيام هبا لدعم هذا القطاع احليوي.
وخالل االجتامع دعا الوزير ،الوزراء املشاركني يف االجتامع والدول األعضاء بمنظمة السياحة العاملية حلضور احتفالية نقل املومياوات
امللكية من مكان عرضها احلايل باملتحف املرصي بالتحرير ملكان عرضها الدائم باملتحف القومي للحضارة للمرصية بالفسطاط ،ورحب
األمني العام ملنظمة السياحة العاملية هبذه الدعوة ،وحث الوزراء املشاركني يف االجتامع عىل حضور هذا احلدث اهلام.

اجتماع لبحث سبل التعاون بني الوزارة وإدارة دير سانت كاترين لالنتهاء من مشروع تطويره
التقى الوزير يوم  28أكتوبر ،رئيس أساقفة سيناء للروم
األرثوذوكس ورئيس دير سانت كاترين ،والوفد املرافق له
وذلك ملناقشة اوجه التعاون املشرتكة بني الوزارة وإدارة الدير
لالنتهاء من اعامل مرشوع تطوير الدير ورفع كفاءة اخلدمات
السياحية به.
والوزارة تويل اهتامما خاصة بمرشوع تطوير الدير ملا له من
قدسية وطابع أثري ديني وبيئي خاص ،وواحد من األثار
املسجلة عىل قائمة الرتاث العاملي.

جانب من االجتامع
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اجتماعات مع وزير الشباب والرياضة ووزير الدولة لإلعالم

عقد الوزير ،خالل شهر أكتوبر ،اجتامع ًا مع وزير الشباب والرياضة ،وذلك ملناقشة سبل التعاون بني الوزارتني للرتويج ملنتج السياحة الرياضية
وكيفية االستفادة من الفعاليات الرياضية الدولية واملحلية للرتويج للسياحة املرصية.
وىف سياق آخر ،عقد الوزير اجتامعا مع وزير الدولة لإلعالم ملناقشة وضع اسرتاتيجية إعالمية للتسويق السياحي ملرص بصورة حمرتفة أمام كافة
دول العامل ،ومناقشة حماور هذه االسرتاتيجية والتي من بينها أمهية تضمني آلياهتا إعالمية للرتويج لكافة األماكن السياحية واألثرية بصورة
جديدة غري نمطية ،مما يؤثر إجيابي ًا عىل صورة مرص يف اخلارج وتعريف العامل باملقاصد السياحية املرصية املختلفة.

مناقشة الهيكل التنظيمي للوزارة مع رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة

اجتمع الوزير يوم  21أكتوبر ،مع رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة ،وملناقشة العديد من امللفات احليوية اخلاصة بالوزارة واهليئات التابعة
هلا .تناول اللقاء مناقشة العديد من امللفات عىل رأسها ملف دمج وزارة السياحة واآلثار واهليكل التنظيمي اخلاص هبا.
وقد انتهى اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة من دراسة ملف مؤقتي املجلس األعىل لآلثار املتعاقدين عىل الباب السادس ،والتي انتهت إىل تعديل
الشكل التعاقدي لعدد  ٢٩٤٩من املتعاقدين نقال من الباب السادس إىل الباب األول أجور.

زيارة نادي السيارات والرحالت املصري ولقاء أعضاء مجلس إدارته املنتخب

زار الوزير يوم  14أكتوبر ،نادي السيارات والرحالت
املرصي ،حيث التقى بأعضاء جملس اإلدارة املنتخب
لبحث عدد من املوضوعات اهلامة املتعلقة بالنادي،
وأنشطته ،ودوره يف تنشيط السياحة ونرش الوعي
السياحي بالسيارات .باإلضافة إىل مناقشة إقامة مرشوع
لعمل لوحات إرشادية بالشوارع املرصية حول املواقع
األثرية إلرشاد املواطنني والسائحني للمواقع األثرية
واملتاحف املوجودة ،كام تم االتفاق عىل وضع أجندة
للفعاليات خاصة بأنشطة النادي .يعترب نادي السيارات
والرحالت املرصي من أقدم وأبرز أندية السيارات يف
العامل حيث تأسس عام .١٩٢٤

اإلجتامع مع أعضاء جملس إدارة النادي

استقبال ثالثة من السفراء املصريني املوفدين إلى كل من فرنسا وأوزباكستان وقبرص

استقبل الوزير يوم  28أكتوبر ،ثالثة من السفراء املرصيني املوفدين إىل كل من فرنسا وأوزباكستان وقربص ،وذلك ملناقشة سبل تعزيز
التعاون بني مرص وهذه الدول يف جمال العمل السياحي واألثري واستغالل القوى الناعمة يف التقارب بني الشعوب.
وخالل اللقاء تم مناقشة عدد من املوضوعات اهلامة من بينها حماربة االجتار الغري مرشوع يف اآلثار ،باإلضافة إىل تبادل اخلربات وإمكانية
عقد اتفاقيات تعاون يف جمال تدريب اآلثريني واملرممني ،عالوة عىل الرتويج للمنتج السياحي املرصي يف هذه الدول ودفع احلركة السياحية
الوافدة منها ايل مرص.

 ....وعدد من سفراء الدول املختلفة في مصر

التقى الوزير ،خالل شهر أكتوبر ،بعدد من سفراء الدول املختلفة يف مرص ،حيث استقبل سفري دولة إيطاليا بالقاهرة لبحث تعزيز سبل
التعاون األثري والسياحي بني البلدين ،وتم مناقشة إمكانية تنظيم احتفالية بمحافظة أسوان بمناسبة مرور  40عام ًا عىل عملية انقاذ معبد
فيلة بأسوان ،والتي قامت هبا البعثة املرصية االيطالية ضمن محلة إنقاذ معابد النوبة.
كام استقبل الوزير عدد ًا من السفراء اجلدد يف مرص من بينهم سفري االحتاد األورويب وسفراء دول الدنامرك وبلجيكا وهولندا ،والذين
حرصوا عىل لقاء الوزير والتعرف عليه يف أوىل لقاءاهتم الرسمية بعد استالمهم مهام مناصبهم كسفراء لبالدهم  ،وخالل اللقاءات تم بحث
تعزيز سبل التعاون بني مرص وهذه الدول يف جمال العمل األثري وتدريب األثريني واملرممني ،باإلضافة إىل جذب مزيد من احلركة السياحية
الوافدة منهم إىل مرص.

لقاء رئيس جلنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيني

التقى الوزير ،برئيس جلنة تسيري أعامل النقابة العامة للمرشدين السياحيني ،وذلك يف إطار حرص الوزارة عىل التواصل مع املرشدين السياحيني
وكافة العاملني يف القطاع السياحي ،حيث تم خالل اللقاء عرض رؤية اللجنة لدعم املرشدين السياحيني ،بام يساهم يف احلفاظ عىل مقدرات
النقابة والعمل عىل دعم املرشدين السياحيني.
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تكليفات وشئون إدارية
ثالثة قرارات الختيار املشرف العام ومدير ووكيل متحف شرم الشيخ
أصدر األمني العام للمجلس األعىل لآلثار ،ثالثة قرارات الختيار املرشف العام ومدير ووكيل متحف رشم الشيخ ،حيث تم تكليف املهندسة
مرييام سعيد ادوارد ،التي كانت تشغل منصب مدير إلدارة اخلدمات الفنية واهلندسية باملتحف ،للعمل مرشفا عاما عىل مرشوع املتحف.
وتم تكليف السيد ممدوح فاروق والذي كان يشغل منصب مدير متحف ايمحوتب بسقارة ،للعمل مدير ًا ملتحف رشم الشيخ ،وتكليف السيد حممد
أمحد حسنني الذي كان يعمل أمينا بمتحف رشم الشيخ ،للعمل وكيال للمتحف.

املتحف القومي للحضارة املصرية
رئيس مجلس الوزراء يقوم بجولة باملتحف
قام دولة رئيس جملس الوزراء يوم  17أكتوبر ،بزيارة املتحف القومي
للحضارة املرصية وذلك ضمن اجلولة التفقدية التي قام هبا ملرشوع
تطوير منطقة عني الصرية بحي مرص القديمة ،وسور جمرى العيون،
واملنطقة املحيطة هبا .رافقه خالل اجلولة الوزير ،ووزير اإلسكان
واملرافق واملجتمعات العمرانية ،وحمافظ القاهرة ،ورئيس اهليئة
اهلندسية للقوات املسلحة.
وجدير بالذكر أن املتحف يقع بمنطقة الفسطاط بمرص القديمة ويطل
عىل عني الصرية يف قلب مدينة الفسطاط ويمثل بانوراما أثرية ال مثيل
هلا .وهو أول متحف يتم ختصيصه ملجمل احلضارة املرصية؛ حيث
ستحكي أكثر من  ٥٠ألف قطعة أثرية مراحل تطور احلضارة منذ
أقدم العصور حتى العرص احلديث عىل مساحة قدرها  ٣٣.٥فدان.

اجتماع ملناقشة تفاصيل موكب نقل املومياوات امللكية إلى املتحف

عقد الوزير يوم  15أكتوبر ،اجتام ًعا مع ممثيل وزارات الدفاع ،والداخلية ،واجلهات األمنية ،واملجلس األعىل لآلثار ،ومسئويل الرشكة املنفذة لعملية
نقل املومياوات امللكية ملتابعة اإلجراءات الالزمة لعملية نقل املومياوات امللكية حيث أنه من املقرر أن يتم نقل  22مومياء ملكية ،منها  18مومياء
مللوك ،و 4مومياوات مللكات من املتحف املرصي بالتحرير إىل املتحف القومي للحضارة.

من معروضات املتحف

اسطرالب (أداة فلكية لتحديد اإلجتاهات)
استخدم فى العصر اإلسالمى  -وقف يوسف كمال
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شاهد قبر لطفل من احلجر اجليري امللون
 -العصر القبطية

املتحف املصرى الكبير
رئيس مجلس الوزراء يتفقد املتحف املصري الكبير

قام دولة رئيس جملس الوزراء برفقة الوزير ووزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية وحمافظ اجليزة واملرشف العام عىل مرشوع املتحف
املرصي الكبري واملنطقة املحيطة به ،بزيارة تفقدية للمتحف املرصي الكبري واملنطقة املحيطة ؛ وذلك هبدف الوقوف عيل آخر أعامل التنفيذ
والتطوير متهيدً ا الفتتاح املتحف العام القادم.وقد أثنى السيد رئيس جملس الوزراء عىل املجهود املبذول والعمل الدؤوب إلنجاز هذا الرصح
العظيم .ويف سياق متصل تفقد الوزير يوم  12أكتوبر ،املتحف ملتابعة آخر مستجدات األعامل به ،حيث قام بزيارة منطقة مبني اخلدمات
السياحية واملحالت واملطاعم ومركز الزوار ومبنى املؤمترات ،كام تفقد اهلرم الزجاجي وساحة الدخول وميدان املسلة والواجهة الرئيسية
للمتحف والبهو والدرج العظيم .وعقب اجلولة عقد الوزير اجتام ًعا موس ًعا ناقش خالله خطة سري العمل ونقل القطع األثرية ايل املتحف.

الطيب عباس مساعدا للوزير للشئون األثرية باملتحف املصري الكبير

أصدر وزير السياحة واآلثار يوم  25أكتوبر ،قرار ًا وزاري ًا بشغل الدكتور الطيب عباس منصب مساعد الوزير للشئون األثرية باملتحف املرصي
الكبري والذي كان يشغل منصب مدير الشئون األثرية باملتحف منذ مايو  ،٢٠١٩وذلك نظرا لكفاءته وإشادة قيادات املتحف والوزارة بأدائه
املتميز منذ انضاممه للعمل به العام املايض ،ويف إطار حرص الوزارة عىل دفع منظومة العمل باملتحف ال سيام ملا تشهده هذه الفرتة من أعامل
هامة تستلزم متابعة لكافة األعامل األثرية به من حيث نقل القطع األثرية وصيانتها وتصميم العرض املتحفي وغريها من أعامل متعلقة باملحتوى
العلمي للموقع اإللكرتوين للمتحف واخلدمات الرقمية والكتالوجات واملنشورات العلمية.

متابعة مستجدات األعمال باملوقع االلكتروني للمتحف

اجتمع الوزير يوم  ٢٨أكتوبر ،بمساعد الوزير للشئون األثرية باملتحف املرصي الكبري ومعاون الوزير ملتابعة أعامل مرشوع املتحف وممثيل
الرشكة املعتمدة لتنفيذ أنظمة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات باملتحف ،وذلك للوقوف عىل آخر مستجدات األعامل باملوقع االلكرتوين
للمتحف.وخالل االجتامع تم استعراض تصميم املوقع اإلليكرتوين ،واملحتوى العلمي اخلاص بالقطع األثرية ،وكذلك آخر مستجدات أنظمة
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ( ،)ICTوالزيارات االفرتاضية وأنظمة التأمني اخلاصة بقاعات العرض املتحفي ،وأنظمة حجز تذاكر
الزيارة للمتحف.

جتربة أداء لنقل جزء من مسلة امللك رمسيس الثاني

قام املتحف املرصي الكبري -بالتعاون مع إحدى الرشكات املتخصصة -يوم  8أكتوبر ،بتجربة أداء للبدء يف عملية نقل أحد األجزاء الثالثة ملسلة
امللك رمسيس الثاين القادمة من صان احلجر واملوجودة بساحة املتحف ،وذلك متهيدً ا إلعادة جتمعيها واقامتها يف مكان عرضها الدائم بالساحة
اخلارجية للمتحف.
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األخيرة

جيش مصر القدمية ونضال خالد عبر التاريخ
عىل الرغم من الطبيعة السمحة واملساملة التى اتسمت هبا الشخصية احلضارية للمرصى
القديم ،فإن هذا األمر مل يمنع من أن يكون هلا السبق بني حضارات العامل القديم ىف
نشأة أول جيش نظامى  ،ويرجع تكوين اجليش املرصى إىل عرص الدولة القديمة ،حيث
ذكرت املصادر املرصية أوىل احلمالت احلربية إىل أرض فلسطني بقيادة «ونى» أحد كبار
رجال الدولة ىف عرص األرسة السادسة ،وقد استمر هذا الدور العظيم خالل عهد الدولة
الوسطى مع احلمالت احلربية التى قادها امللك «سنورست الثالث» لتحقيق انتصارات
حاسمة ىف احلدود اجلنوبية عند منطقة اجلندل الثانى ىف بالد النوبة .ومع تعرض مرص
ملحنة احتالل اهلكسوس ،أدرك املرصيون أن التخلص من االحتالل األسيوى لن
يأتى إال بإرادة شعبية وقوة عسكرية ضاربة ،فأعدوا حلرب التحرير ضد اهلكسوس.
حيث نجح ملوك األرسة السابعة عرشة الطيبية ىف إعادة بناء اجليش املرصى عىل قواعد
وأسس علمية ،وعملوا كذلك عىل تطوير آلة احلرب املرصية بشكل كبري ،حتى حتقق
ملرص النرص وتم تطهري البالد من املحتل األسيوى عىل يد امللوك «كامس» و«أمحس
األول» الذى أصبح أول ملوك األرسة الثامنة عرشة ىف عرص الدولة احلديثة .ومع بداية
عرص الدولة احلديثة تغري الفكر العسكرى واالسرتاتيجى للقيادة املرصية التى أدركت
منظر حريب للملك حتومتس الثالث بمعبد الكرنك
أن حدودها الفعلية تبدأ ىف مناطق سوريا وبالد كنعان (فلسطني) ،وأن محاية حدود مرص
يبدأ من السيطرة عىل هذه املناطق ملنع الغزوات منها ،وليس بغرض االحتالل وقهر الشعوب ،فخاض اجليش املرصى خالل تلك احلقبة
عرشات املعارك احلربية الرشسة ىف سوريا وفلسطني والنوبة والصحراء الغربية ،وكان له الفضل ىف تكوين إمرباطورية مرص الكربى
خالل تلك احلقبة بعد أن قام بفرض قوة ونفوذ وهيبة مرص السياسية واحلربية ىف منطقة الرشق األدنى القديم ،لتشمل تلك اإلمرباطورية
سوريا وفلسطني شامالً وبالد النوبة حتى اجلندل الرابع جنو ًبا .وقد أمدتنا نصوص عرص الدولة احلديثة واملناظر احلربية الرائعة املسجلة
عىل جدران املعابد املرصية بمعلومات عن تاريخ وتنظيم اجليش املرصى خالل تلك احلقبة ،وعن االنتصارات العظيمة واملعارك احلربية
الشهرية التى خاضها ،وأصبح اجليش املرصى أكرب قوة عسكرية ضاربة ىف تاريخ العامل القديم بفضل التطوير والتحديث الذى أدخله
ملك مرص املحارب العظيم «حتومتس الثالث» .لقد كان ومازال اجليش املرصي الدرع الواقي هلا من قوى العدوان والتخريب ،بل
أيضا الدرع احلصني حلضارة الرشق األدنى القديم بأكملها من الغزوات الرببرية املدمرة التى كانت هتدد حضارات تلك املنطقة،
كان ً
والتى كانـت تقـوم هبا شعـوب بغرض االستيطان والنهب والسلب ،فقد محى هذا اجليش حضارة الرشق األدنى القديم بأرسه من
طوفان غزوات شعوب البحر املدمرة خالل عهد الرعامسة .ويف إطار االحتفاالت بانتصارات أكتوبر املجيدة ،عرضت املتاحف األثرية
املرصية بجميع املحافظات قطع أثرية عسكرية أثرية تنوعت القطع ما بني أدوات تم استخدامها يف احلرب ،أو متاثيل لقادة وملوك
وجنود شاركوا يف احلروب عىل مدار العصور املختلفة للحضارة املرصية،وافتتح متحف جاير آندرسون معرض ًا مؤقتا لآلثار بعنوان
" األسلحة عرب العصور" ،كام نظم متحف قرص األمري حممد عيل باملنيل ندوة بعنوان "القوى الناعمة ودورها يف حتقيق نرص أكتوبر".
د .حممد رأفـت عباس
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