وزارة السياحة واآلثار

العدد ١١

النشرة اإلخبارية لوزارة
السياحة واآلثار

نوفمبر ٢٠٢٠

اإلعالن عن كشف أثري جديد بسقارة وسط تغطية إعالمية واسعة

جانب من املؤمتر الصحفى

سفريا أجنبي ًا
وسط تغطية إعالمية عاملية وحملية واسعة ،وبحضور ما يقرب من ٣٦
ً
وعرب ًيا وإفريقي ًا يف القاهرة وعدد من الشخصيات العامة والفنانني املرصيني ،أعلنت
وزارة السياحة واآلثار ،يوم  14نوفمرب ،عن كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة،
حيث عثرت البعثة األثرية املرصية العاملة باملنطقة عىل أكثر من  100تابوت خشبي
مغلق بحالتهم األوىل من العرص املتأخر والبطلمي داخل ثالثة آبار للدفن ،يرتاوح
عمقها ما بني  ١٠إىل  ١٢مرت حتت سطح األرض ،باإلضافة إىل  ٤٠متثاالً إلله جبانة
سقارة "بتاح سوكر" منها متاثيل بأجزاء مذهبة و 20صندوق ًا خشبي ًا لإلله حورس،
ومتثالني لشخص يدعى "بنومس" مصنوعني من خشب السنط "أكاسيا" ،وعدد
من متاثيل األوشابتي والتامئم ،و ٤أقنعة من الكارتوناچ املذهب.
وخالل اإلعالن عن الكشف ،تم فتح أحد التوابيت وعمل  X-Rayللمومياء
التي وجدت بداخله .ومن املقرر أن يتم تقسيم التوابيت التي تم الكشف عنها
لنقلها إىل املتحف املرصي الكبري ،واملتحف القومي للحضارة املرصية ،واملتحف
املرصي بالتحرير ،ومتحف العاصمة اإلدارية اجلديدة.
أثناء عمل  X-Rayللمومياء

أسوان تستضيف البطولة
""الدولية لـ "الكاياك"
ص٣

مصر تفوز باملركز الثاني
كأفضل وجهة للغوص في
العالم ص٤

ً
عاما
االحتفال مبرور ١١٨
على تأسيس املتحف املصري
بالتحرير ص٦

سيوة واحة السحر واجلمال
ص٨
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افتتاحات

افتتاح قلعة شالي وجامع اغورمي بواحة سيوة بعد انتهاء ترميمهما

مدينة شايل األثرية

شارك الوزير ،يوم  6نوفمرب يف افتتاح قلعة شايل وجامع اغورمي بواحة سيوة بمحافظة مطروح بعد االنتهاء من أعامل ترميمهم ،وذلك يف إطار
مرشوع إحياء قرية شايل األثرية ،حيث يتيح هذا املرشوع فرصة للزائرين والسائحني بالتجول يف شايل وأروقتها املختلفة والتنقل ما بني البيوت
واجلوامع ملشاهدة العامرة املميزة للمدينة والتي تعود ألكثر من  800سنة .حرض االفتتاح وزيرة البيئة ،ووزيرة التعاون الدويل ،وحمافظ مطروح،
ورئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية بالوزارة ،ورئيس جملس إدارة رشكة نوعية البيئة الدولية لتنمية املرشوعات الصغرية واملتوسطة،
باإلضافة إىل ممثل عن االحتاد األورويب ،و ٢٠سفري ًا من سفراء دول العامل بالقاهرة .جدير بالذكر أن مرشوع إحياء قرية شايل ممول من االحتاد
األورويب بنسبة  %90بتكلفة تصل إىل  600ألف يورو ،ورشكة نوعية البيئة الدولية لتنمية املرشوعات الصغرية واملتوسطة تساهم بنسبة  %10من
قيمة املرشوع .وتشجيع ًا للحرف التقليدية والرتاثية التي يقوم هبا أهايل سيوة ،تم إعفاء مستأجري املحالت التي تبيع املنتجات الرتاثية يف
قلعة شايل من دفع القيمة اإلجيارية ألخر العام ،وذلك ضمن جهود وزارة السياحة واآلثار لتخفيف اآلثار االقتصادية الناجتة عن أزمة
فريوس كورونا املستجد.

افتتاح مسجد اإلمام الشافعي بعد ترميمه وإقامة
شعائر صالة اجلمعة به

شارك الوزير وزير األوقاف وحمافظ القاهرة ،يوم اجلمعة  20نوفمرب ،افتتاح مسجد اإلمام
الشافعي وذلك بعد االنتهاء من أعامل ترميمه وصيانته ،وأقيمت به شعائر صالة اجلمعة.
وقام الوزيران واملحافظ بتفقد مرشوع ترميم ورفع كفاءة قبة اإلمام الشافعي والذى بدأ
يف مارس  2017حتت إرشاف وزارة السياحة واآلثار ،وبتمويل من صندوق السفراء
األمريكي بتكلفة تقدر بنحو  20مليون جنيه ،حيث تم االنتهاء من أعامل املرحلة األوىل
للمرشوع يف عام  ،2018وبدأت أعامل املرحلة الثانية من املرشوع عام  2019وتم حتي
اآلن االنتهاء فيام يقرب من .%65
جدير بالذكر أن مسجد اإلمام الشافعي شيد يف عهد اخلديوي توفيق عام  ١٣٩٩هجرية/
 ١٨٩٢ميالدية وهو يتبع طراز املساجد املغطاة ومشيد من احلجر اجلريي وسقفه من
اخلشب تتوسطه شخشيخة مربعة ،وملحق باجلامع قبة ترجع للعرص األيويب.
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منرب املسجد

فعاليات

أسوان تستضيف فعاليات البطولة الدولية لرياضة التجديف "الكاياك"

جانب من السباق

استضافت مدينة أسوان ،خالل الفرتة من  21وحتى  23نوفمرب ،فعاليات البطولة الدولية لرياضة التجديف "الكاياك" والتي تم تنظيمها
حتت رعاية الوزارة متمثلة يف اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واالحتاد املرصي للكانوي
والكاياك وحمافظة أسوان .وقد انطلقت فعاليات هذا السباق من املنطقة املحيطة بجزيرة معبد فيلة بأسوان ،وقد جاء اختيار مرص وخاصة
مدينة أسوان إلقامة هذا السباق للطقس الدافئ الذي تتميز به مقارنة بأوروبا يف هذا التوقيت.

السيدة األولى لدولة الكونغو تزور أهرامات اجليزة

استقبلت منطقة آثار اهلرم ،يوم  ٥نوفمرب ،السيدة األوىل لدولة الكونغو ،والتي قامت بجولة داخل املنطقة ،وأبدت اعجاهبا بام رأته وبام وصل
إليه املرصيني القدماء من تقدم ىف بناء األهرامات ومتثال أبو اهلول هبذه الضخامة.

بعثة املنتخب البرازيلي تزور األهرامات واملتحف املصري بالتحرير

قامت بعثة املنتخب األوملبي الربازييل لكرة القدم حتت  23سنة ،يوم  18نوفمرب ،بجولة بأهرامات اجليزة حيث زاروا اهلرم األكرب ومتثال أبو
اهلول ومنطقة البانوراما ،كام زار أعضاء بعثة املنتخب الربازييل املتحف املرصي بالتحرير ،حيث قاموا بجولة داخل قاعات املتحف املختلفة
بدأت بزيارة آثار الدولة القديمة ومشاهدة جمموعة امللك توت عنخ آمون.

املنتخب داخل املتحف املرصى بالتحرير
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أخبار متنوعة

مصر تفوز باملركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم لعام ٢٠٢٠

فازت مرص باملركز الثاين كأفضل وجهة للغوص يف العامل لعام
 ،2020وذلك وف ًقا للتصويت الذي أجرته جملة "دايف" DIVE
الربيطانية الختيار أفضل وجهات ومراكز الغوص حول العامل.
وقد أشار موقع املجلة الربيطانية إىل أن مرص كانت قد فازت ايضا
باملركز الثاين يف عام .٢٠١٩

اصدار قرار بتنظيم مواعيد فتح وغلق احملالت السياحية

يف ظل توجه الدولة نحو حتديد مواعيد ثابتة لفتح وغلق املحالت العامة ،أصدر الوزير قرار ًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق املحالت السياحية،
وذلك اعتبار ًا من  ١ديسمرب  ،٢٠٢٠حيث تقرر فتح املطاعم والكافيرتيات والبازارات املرخصة سياحي ًا يومي ًا من الساعة اخلامسة صباح ًا حتى
الساعة الواحدة صباح ًا صيف ًا والساعة الثانية عرش منتصف الليل شتاء ،عىل أن يتم زيادة التوقيت خالل فرتة الشتاء يومي اخلميس واجلمعة
ويف أيام األجازات واألعياد الرسمية لتُغلق الساعة الواحدة صباح ًا ،مع استمرار خدمة التيك أواي ،وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة
للمطاعم والكافيرتيات عىل مدار ( 24ساعة) صيف ًا وشتاء ،وتضمن القرار جواز تعديل مواعيد فتح وغلق املحالت السياحية ُ
املشار إليها
واملوجودة باملحافظات الساحلية والسياحية بناء عىل قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزير التنمية املحلية.

الفنادق املصرية تواصل حصولها على شهادة
السالمة الصحية املعتمدة
واصلت الفنادق يف مرص ،الثابتة والعائمة ،خالل شهر نوفمرب،
حصوهلا عىل شهادة السالمة الصحية املعتمدة من الوزارة،
ووزارة الصحة والسكان ،وغرفة املنشآت الفندقية ،وذلك بعد
التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السالمة الصحية التي وضعتها
الوزارة وفقا ملعايري السالمة الصحية العاملية ،حيث حصل حتى
اآلن  687فندق ًا ثابت ًا ب  23حمافظة و  43فندق ًا عائ ًام (Nile
.)Cruises

غلق منشآت سياحية ومراكز الغوص
املخالفة

يف إطار الدور الرقايب للوزارة ،قامت جلان التفتيش بالوزارة باملرور
عىل أكثر من  155منشأة سياحية بالقاهرة الكربى حاصله عىل
شهادة السالمة الصحية املعتمدة خالل الفرتة السابقة ،حيث تم
رصد خمالفات بحوايل  55منشأة سياحية ،وجاري اختاذ االجراءات
القانونية جتاهها متهيدً ا إلغالقها .ويف سياق متصل ،أصدرت الوزارة
قرارات بالغلق اإلداري لسبعة مراكز غوص وأنشطة بحرية بمحافظة
جنوب سيناء هبا خمالفات من بينها كيانات غري رشعية تزاول النشاط
دون ترخيص.
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املنيا تستقبل أول فوج سياحي من البرازيل منذ استئناف حركة السياحة الوافدة ملصر

استقبلت حمافظة املنيا ،خالل شهر نوفمرب ،أول فوج سياحي من دولة الربازيل ،وذلك منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إىل مرص يف يوليو
املايض ،حيث قام أعضاء مكتب اهليئة باملنيا بمتابعة تنفيذ كافة اإلجراءات االحرتازية وضوابط السالمة الصحية املقررة والتأكد من تطبيقها منذ
حلظة وصول الوفد اىل املنيا وحتى انتهاء اجراءات إقامتهم بالفندق اخلاص هبم .وتضمن برنامج الزيارة منطقة تل العامرنة ومنطقه بنى حسن،
أيضا زيارة القاهرة ،واألقرص ،وأسوان ،وأبو سمبل.
كام تضمن ً

موافقة وزارة املالية على تعديل الشكل التعاقدي لعدد من مؤقتي املجلس األعلى لآلثار

وافقت وزارة املالية عىل تعديل الشكل التعاقدي لعدد  ٢٩٤٩من مؤقتي املجلس األعىل لآلثار املتعاقدين عىل الباب السادس نق ً
ال إىل الباب
أيضا عىل أن يتقدم املجلس بمقرتح تثبيت تلك العاملة بعد ميض ستة أشهر من تاريخ التعاقد .ومن
األول أجور بموازنة املجلس ،مع املوافقة ً
املقرر أن يتم تشكيل جلنة لتحرير العقود ملن تضمنتهم املوافقة.

احتفاالت
احتفالية عرض الفيلم الوثائقي "مسار العائلة املقدسة"
يف احتفالية عرض الفيلم الوثائقي "مسار العائلة املقدسة"
الذى أعدته راهبات دير الشهيد العظيم مارجرجس بمرص
القديمة ألقى الوزير ،يوم  7نوفمرب ،كلمة نيابة عن رئيس
جملس الوزراء ،بمرسح األنبا رويس بالكاتدرائية املرقسية
بالعباسية ،حيث حرض االحتفالية قداسة بابا األسكندرية
وبطريرك الكرازة املرقسية ،ووزيرة اهلجرة وشئون
املرصيني باخلارج ،يف االحتفالية التي شهدها قداسة
البابا ،للعرض اخلاص للفيلم التسجييل "املكتبة البابوية
املركزية" ،باملركز الثقايف القبطي بالكاتدرائية.

جانب من اإلحتفالية

ً
سفيرا
احتفالية مبتحف املركبات امللكية مبناسبة افتتاحه بحضور ٥٠

نظمت الوزارة ،يوم  1نوفمرب ،احتفالية بمتحف املركبات امللكية ببوالق وذلك بمناسبة افتتاحه ضمن الثالث متاحف التي قام فخامة رئيس اجلمهورية
أيضا متحفي رشم الشيخ وكفر الشيخ.
بافتتاحها يوم  ٣١أكتوبر والتي شملت ً
سفريا من سفراء الدول األجنبية والعربية واألفريقية املختلفة يف القاهرة
50
وحوايل
املرصيني
الفنانني
وبعض
واملسئولني،
حرض االحتفالية عدد ًا من الوزراء
ً
وعائالهتم .وتم خالل االحتفالية عرض عدد من األفالم الرتوجيية منها فيلم قصري عن متحف املركبات امللكية ،وفيلم آخر عن متاحف املركبات امللكية
ببوالق ورشم الشيخ وكفر الشيخ ،باإلضافة إىل عرض فيلم "سائح يف مرص" الذي أطلقته الوزارة يف إطار محلتها الرتوجيية ،Same Great Feelings
وأقيم عىل هامش هذه االحتفالية معرض "تراث مرص" للحرف الرتاثية واملنتجات اليدوية ،وبعض الورش الفنية.

صورة مجاعية بمناسبة اإلفتتاح
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ً
عاما على تأسيس املتحف املصري بالتحرير
االحتفال مبرور ١١٨

مراسم تسلم السفراء القطع األثرية اخلاصة بدوهلم

جانب من معرض اخلبيئات

احتفلت الوزارة ،يوم  17نوفمرب ،بمرور  ١١٨عا ًما عىل تأسيس املتحف املرصي بالتحرير والذي يضم أكرب جمموعة من آثار مرص القديمة يف العامل،
دائم بعنوان "اخلبيئات :الكنوز اخلفية"
و ُيعد قبلة الزائرين والدارسني من مجيع أنحاء العامل .ضمت االحتفالية افتتاح معرضني لآلثار؛ األول
ً
معرضا ً
يعرض فيه  ٥٠تابوتا ملونا منهم اثنني من الكشف األثري الذي تم بمنطقة سقارة ،و ٤٨تابوت ًا من خمازن املتحف املرصي بالتحرير من بينهم ١٥
تابوت ًا يتم عرضهم ألول مرة ،واملعرض الثاين مؤقتًا وخاص باملضبوطات األثرية .حرض االحتفالية سفراء كل من دول الواليات املتحدة األمريكية
واململكة العربية السعودية ومجهورية الصني وممثل سفارة اهلند .وخالل االحتفالية تم تسليم اململكة العربية السعودية والصني واهلند لعمالت أثرية
ختص بالدهم تم ضبطها عن طريق املنافذ املرصية ،تشمل  ١٠٠عملة تم تسليمها باسم احلكومة املرصية حلكومات الدول الثالث.

 ..وبذكرى اكتشاف مقبرة امللك توت عنخ آمون

يف إطار االحتفال بذكرى اكتشاف مقربة امللك توت عنخ آمون ،وافق الوزير عىل منح ختفيض بنسبة  ٪٥٠عىل أسعار تذاكر دخول مقربته بالرب
الغريب بمدينة األقرص للمرصيني واألجانب ،وذلك يوم  ٤نوفمرب  ٢٠٢٠والذي يوافق يوم اكتشاف هاورد كارتر للمقربة.

ً
عاما على افتتاح متحف النوبة
االحتفال مبرور ٢٣

يف إطار احتفال الوزارة بمرور  ٢٣عا ًما عىل افتتاح متحف النوبة ،استقبل املتحف ،يوم  ٢٣نوفمرب ،زائريه جمان ًا .ويعد متحف النوبة حتفة
معامرية فريدة وحيتوي عىل أكثر من  ٥٠٠٠قطعة أثرية متثل مراحل تطور احلضارة والرتاث النويب.

جامعة تشارلز التشيكية تكرم الدكتور زاهي حواس
شارك الوزير يف حفل تكريم جامعة تشارلز التشيكية للدكتور زاهي حواس عامل اآلثار
ووزير اآلثار األسبق ،والذي أقيم يف املتحف املرصي بالتحرير.
تكريم ملا
وخالل االحتفالية ،قام الدكتور زاهي حواس بإهداء الوزير أحد أفضل كتبه
ً
قام به الوزير من جهد منذ توليه حقيبة الوزارة لدعم ملف اآلثار.

معارض ومؤمترات

جانب من االفتتاح

افتراضيا هذا العام
مصر تشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة والتي انطلقت
ً

شاركت مرص ممثلة يف وزارة السياحة واآلثار يف بورصة لندن الدولية للسياحة (  World Travel Market (WTMوالتي انطلقت فعالياهتا افرتاض ًيا
عارضا و 135من ممثيل منظمي الرحالت ورشكات الطريان العاملية
هذا العام خالل الفرتة من  9إىل  11نوفمرب بمشاركة  150دولة و1290
ً
واحتادات السياحة الدولية ومنظمة السياحة العاملية .وتم إقامة جناح افرتايض خاص بالوزارة واهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي عىل املنصة
االلكرتونية اخلاصة بالبورصة ،وتم ربط هذا اجلناح باملوقع اإللكرتوين للهيئة وكافة وسائل التواصل االجتامعي اخلاصة هبا.

معرض للحرف التراثية بقصر املنيل وآخر لألدوات الطبية مبتحف الفن اإلسالمي

معرضا مؤقتًا للحرف والفنون
احتفاالً بالذكري ال  145لعيد ميالد األمري حممد عيل توفيق مؤسس قرص األمري حممد عيل باملنيل ،نظم متحف القرص
ً
الرتاثية واليدوية حتت عنوان "تراثيات بلدنا" يف الفرتة من  17وحتى  23نوفمرب .هيدف املعرض إىل إحياء الفنون الرتاثية من خالل عرض  25حرفة
يدوية وتراثية من أعامل بعض الفنانني واملبدعني املرصيني من خمتلف املحافظات واملناطق التي تضم أشهر احلرف اليدوية والرتاثية بمرص.
أيضا متحف الفن اإلسالمي بباب اخللق معرضا أثريا مؤقتا بعنوان "داء ودواء" وذلك طوال شهر ديسمرب القادم ،حيث يضم املعرض
وينظم ً
جمموعة من  ٥٠قطعة أثرية توضح األدوات الطبية واجلراحية من احلضارة اإلسالمية.
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آثار مستردة

استرداد لوحة أثرية من الواليات املتحدة األمريكية  ...وقطعة أثرية أخرى من إيطاليا
يف إطار جهود مرص احلثيثة الستعادة اآلثار املرصية املهربة باخلارج نجحت الوزارة بالتعاون مع وزارة اخلارجية
املرصية يف اسرتداد لوحة أثرية كانت تعرض للبيع بإحدى صاالت املزادات يف والية نيويورك بالواليات املتحدة
األمريكية ،حيث تم رسقة هذه اللوحة عن طريق احلفر خلسة وهتريبها بطريقة غري رشعية ،وهي عبارة عن لوحة
جنائزية من احلجر اجلريي للمدعو "با دي سينا" ترجع للعرص املتأخر ،ومتثل اإلله حورس واإلهلة حتحور.
ويف سياق متصل ،نجحت جهود الوزارة ،ووزارة اخلارجية يف اسرتداد قطعة أثرية من إيطاليا كانت قد ضبطتها
اجلهات األمنية املعنية يف منطقة كالياري بإيطاليا عام  ،2018وهي عبارة عن جزء من غطاء تابوت خشبي يعود
اىل العرص املتأخر.

ضبط  ٩عمالت أثرية معدنية أثناء محاولة تهريبهم خارج البالد

نجحت الوحدة األثرية بميناء رفح الربي ،بالتعاون مع سلطات اجلامرك ،يف ضبط  ٩عمالت أثرية معدنية أثناء
حماولة هتريبهم خارج البالد ،وترجع العمالت املضبوطة للعرص اليوناين من فرتة حكم االسكندر االكرب ،يصور
عيل أحد أوجه العمالت للمعبود زيوس جالس عيل العرش يمسك بيده اليرسى نرس واليد اليمني الصوجلان
وكتابات باللغة الالتينية إلسم اإلسكندر األكرب وعيل الوجه االخر صور االسكندر األكرب مرتد ًيا جلد األسد
تشبها هبرقل.
ً

لقاءات واجتماعات

اللوحة اجلنائزية املسرتدة

اجتماع ثالثي لدعم القطاع السياحي وحتفيز نشاط الطيران
اجتمع الوزير ،يوم  24نوفمرب ،مع وزيري البرتول والثروة املعدنية ،والطريان
املدين ملناقشة عدد من املوضوعات اهلامة التي تدعم القطاع السياحي وحتفز
نشاط الطريان ،وذلك يف ضوء حرص الدولة عىل تقديم الدعم املستمر
لقطاع السياحة وسعي ًا للحفاظ عىل مكانة مرص عىل خريطة السياحة العاملية.
وتم خالل االجتامع استعراض عدد من املقرتحات واملبادرات اجلديدة التي
سيتم دراستها وبحث آليات تنفيذها خالل الفرتة القادمة لدعم برنامج حتفيز
الطريان للمقاصد السياحية املرصية.

جانب من اإلجتامع

...وآخر مع وزيرة البيئة ملناقشة سبل دعم السياحة البيئية واملستدامة

اجتمع الوزير مع وزيرة البيئة من أجل مناقشة سبل دعم السياحة البيئية وتنظيم أنشطة السياحة البيئية خارج نطاق املحميات الطبيعية للرتويج
للمنتج السياحي البيئي املرصي باألسواق املحلية والعاملية .وخالل االجتامع ،تم استعراض بروتوكول التعاون املزمع توقيعه بني الوزارتني للتنمية
السياحية خارج املحميات وترتيب عمليات االستثامر السياحي من أجل ضامن استدامة صناعة السياحة وتعظيم االستفادة من املوارد الطبيعية
والرتويج للمنتج السياحي البيئي .كام تم مناقشة سبل تقنني أوضاع العاملني بقطاع اخلدمات السياحية البيئية بالقطاع الرسمي يف املرحلة املقبلة بام
يضمن توفري معايري األمان والسالمة للسائحني وخدمة السياحة يف مرص.

بحث ترتيبات اجلناح املصري مبعرض اكسبو دبي  ٢٠٢٠مع وزيرة التجارة والصناعة

استقبل الوزير ،يوم  ٢٨نوفمرب ،وزيرة التجارة والصناعة باملتحف القومي للحضارة املرصية حيث عقدا اجتامع ًا موسع ًا لبحث الرتتيبات اخلاصة
باملحتوى الذي سيتم عرضه باجلناح املرصي املشارك بمعرض إكسبو ديب  2020واملقرر عقده خالل شهر أكتوبر  ٢٠٢١ويستمر ملدة  6أشهر.
وقد شارك يف االجتامع ممثلني عن الوزارة ووزارات االسكان واملالية والتعليم العايل والثقافة واهلجرة والسياحة واالثار وعدد من اجلهات املعنية.
وجيري حال ًيا التنسيق مع كافة اجلهات املعنية لتحديد املوضوعات واألنشطة التي سيتم الرتكيز عليها خالل مدة املعرض بحيث يتم عرض حمتوى
خمتلف كل أسبوع ،ووضع خريطة فعاليات قوية تركز عىل التطور الكبري الذي تشهده مرص جلذب عدد كبري من زوار املعرض اىل اجلناح املرصى.

االجتماع بأعضاء مجلس إدارة االحتاد املصري للغرف السياحية واملستثمرين

عقد الوزير ،يف شهر نوفمرب ،اجتامعني مع أعضاء جملس إدارة االحتاد املرصي للغرف السياحية وعدد من املستثمرين ،وذلك ملناقشة عدد
من املوضوعات واملقرتحات التي من شأهنا أن تساهم يف دعم القطاع السياحي ،حيث تم استعراض املوقف الراهن للقطاع السياحي يف
مرص وما يواجهه من حتديات ومعوقات مع بوادر ظهور املوجة الثانية لفريوس كورونا املستجد حول العامل خاصة يف العديد من الدول
األوروبية ،كام تم استعراض عدد من الرؤي ملا سوف تتجه إليه األمور خالل املرحلة املقبلة.
النرشة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املرصية  -العدد احلادي عرش -نوفمرب٢٠٢٠

7

املشاركة في اجللسة اخلتامية االفتراضية للغرفة التجارية املصرية البريطانية

ألقى الوزير ،يوم  12نوفمرب ،كلمة أمام الغرفة التجارية املرصية الربيطانية ،خالل اجللسة اخلتامية االفرتاضية ملؤمتر "أسبوع مرص :الطريق
نحو النمو االقتصادي املستدام" املنظم من خالل اجلمعية املرصية الربيطانية لألعامل  BEBAوغرفة التجارة املرصية الربيطانية ،بالتعاون مع
سفارة مجهورية مرص العربية يف اململكة املتحدة وإدارة التجارة الدولية الربيطانية يف مرص.
خالل اجللسة ،تم استعراض االجراءات االحرتازية وضوابط السالمة الصحية التي يتم تطبيقها يف املنشآت السياحية والفندقية واملتاحف
واملواقع األثرية املرصية والتي اختذهتا مرص الستئناف حركة السياحة الوافدة إليها منذ أول يوليو املايض ،واستئناف السياحة الثقافية منذ
سبتمرب املايض.

بروتوكوالت واتفاقيات تعاون

برتوكول تعاون لتطوير البنية التكنولوجية للوزارة بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات
شهد الوزير ،ووزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،يوم  12نوفمرب،
توقيع بروتوكول تعاون مشرتك بني الوزارتني لتطوير البنية التكنولوجية لوزارة
السياحة واآلثار ،وقد وقع الربوتوكول كل من نائب الوزير لشئون السياحة،
ونائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لشئون البنية التحتية .تبلغ مدة
العمل هبذا الربوتوكول ثالث سنوات ،وهيدف إىل املسامهة يف حتقيق التحول
إىل املجتمع الرقمي ،وتطوير وحتسني اخلدمات السياحية وإظهار قيمة املعامل
السياحية واألثرية وزيادة فرص انتشارها لتعزيز املوارد املالية باعتبارها من
أهم عوامل النمو االقتصادي ،باإلضافة إىل حفظ وتوثيق وإتاحة معلومات
عن اآلثار املرصية باستخدام التقنيات احلديثة ،ورفع الوعي األثري وتعريف
املجتمع املرصي والعاملي بأنشطة وخدمات الوزارة.

توقيع الربوتوكول

ً
معرضا لآلثار مبدينة الظهران
 ..واتفاقية تعاون بني مصر والسعودية إلقامة

وقع األمني العام للمجلس األعىل لآلثار ،ورئيس رشكة أرامكو السعودية ،خالل شهر نوفمرب ،اتفاقية تعاون ثقايف بني مجهورية مرص العربية
واململكة العربية السعودية ،بشأن إقامة معرض أثري بعنوان" شطر املسجد" وذلك بمتحف إثراء بمدينة الظهران باململكة العربية السعودية يف الفرتة
من هناية شهر نوفمرب  2020وملدة  24شهر ًا.

تدريب

محاضرة تعريفية للمرشدين مبقتنيات متحف شرم الشيخ
نظم متحف رشم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ،خالل شهر نوفمرب،
حمارضة وجولة إرشادية ملجموعة من املرشدين السياحني لتعريفهم
باملتحف والقطع األثرية املعروضة به ومما يساهم يف متكينهم من رشح
مقتنياته وسيناريو العرض اخلاص به للسائحني بطريقة سهلة ومشوقة،
حيث تم تسليط الضوء عىل فلسفة العرض املتحفي للقاعات والقطع
االثرية التي تعرب عن تنوع وثراء احلضارة املرصية العريقة عرب العصور
التارخيية املختلفة ،باإلضافة اىل اهلدف والرسالة التي حيب أن يقدمها
املتحف للزائرين.

متحف رشم الشيخ

تنظيم دورة تدريبية لتأهيل العاملني بقصر البارون وأمناء متحف كفر الشيخ

نظمت الوزارة دورة تدريبية لتأهيل العاملني بقرص البارون عىل مفهوم اخلدمات السياحية ،وكيفية التعامل مع الزائرين ،وجاءت هذه الدورة
التدريبية يف إطار حرص الوزارة عىل استمرار خطتها التدريبية والتي يتم تنفيذها حتت مسمى برنامج "سفراء السياحة" ،لرفع كفاءة العاملني
باملتاحف واملواقع األثرية واملنشآت السياحية .
ويف اطار حرص الوزارة عىل تطوير األداء املهني والتقني ألمناء املتاحف املرصية ،التقى ،خالل شهر نوفمرب ،وفد من مديري متحف الفن االسالمي
بباب اخللق بعدد من أمناء متحف كفر الشيخ ،وذلك هبدف نقل خرباهتم العملية واطالع أمناء املتحف عىل أحدث التقنيات املتبعة داخل املتاحف
املرصية ،وتسليط الضوء عىل أبرز النقاط اهلامة لعمل أمناء املتحف ،وآليات التسجيل والتوثيق ،ووضع خطة تسويق للمتحف تساعد عىل االنفتاح
عىل املجتمع املحيط والتواصل املجتمعي مما حيقق اهداف التنمية املستدامة.
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اكتشافات أثرية
الكشف عن عمالت ذهبية من العصر العباسي بالفيوم

اكتشفت البعثة املرصية الروسية العاملة بموقع دير البنات بمحافظة الفيوم،
خالل شهر نوفمرب  ،لفافة من الكتان مربوطة بخاتم من الطني حيمل رموز غري
دينارا من الذهب و  ٥قطع صغرية
واضحة ،وعند فتحها عثر بداخلها عىل ً ٢٨
من الدنانري التي ترجع مجيعها للعرص العبايس.تتكون املجموعة املكتشفة من ١٦
دينار من عرص اخلليفة العبايس املقتدر باهلل و ١٠دنانري من عرص اخلليفة الرايض
باهلل ودينارين من عرص اخلليفة املعتصم باهلل ،باإلضافة إىل مخسة أجزاء من دنانري
ذهبية من عرص اخلليفة املقتدر باهلل.

متاحف جديدة

أحد العمالت املكتشفة

متحف عواصم مصر بالعاصمة اإلدارية يستقبل أكثر من  ١٠٠قطعة أثرية

انتهت اللجنة العليا لسيناريو العرض املتحفي ملتحف عواصم مرصبمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة اإلدارية اجلديدة ،خالل شهر نوفمرب ،من
وضع مومياوات كهنة وكاهنات املعبود آمون ،داخل الفتارين اخلاصة هبا.واستقبل املتحف ،خالل الشهر ،أكثر من مائة قطعة أثرية قادمة من عدد
من املتاحف واملخازن األثرية حيث تم اختيارها إلثراء سيناريو العرض املتحفي ليحكي تاريخ العواصم املرصية عرب العصور ،ومن بينها قطع
أثرية خمازن متاحف األقرص ،واملركبات امللكية ببوالق ،والسويس واملتحف املرصي بالتحرير ،ومنطقة ميت رهينه األثرية ،وجاري االنتهاء من
التجهيزات النهائية متهيد ًا الفتتاحه.

استعدادات الفتتاح متحف املطار

قاعة العرض باملتحف

تقوم الوزارة بالتجهيزات النهائية لكافة األعامل بالقاعة املخصصة ملتحف املطار بصالة عرض بمبني ركاب  ،٣حيث تم وضع القطع األثرية
وتوزيعها داخل فتارين العرض ،وجاري اآلن االنتهاء من أعامل اإلضاءة والبطاقات التعريفية للقطع .املتحف يضم حوايل  ٧٠قطعة أثرية تم
اختيارها بعناية من ِقبل اللجنة العليا لسيناريو العرض املتحفي ،من خمازن عدد من املتاحف منها خمازن املتحف املرصي بالتحرير ومتحف
السويس واملتحف اليوناين الروماين ،وذلك لتعكس األوجه املختلفة للحضارة املرصية العريقة منذ العصور املرصية القديمة والقبطية
واإلسالمية.
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جولة تفقدية لرئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة للمتحف القومي للحضارة املصرية
واملتحف املصري الكبير

يف إطار التعاون بني اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة والوزارة،
قام الوزير ورئيس اهليئة ،يوم  ٢٦نوفمرب ،بجولة تفقدية
للمتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط ،واملتحف
املرصي الكبري ،ومرشوع ترميم قرص حممد عيل بشربا ،وذلك
للوقوف عىل آخر مستجدات األعامل هبم .بدأت اجلولة بزيارة
املتحف القومي للحضارة املرصية ،حيث تم تفقد أعامل تطوير
بحرية عني الصرية واملنطقة املوجودة أمام املتحف ،وقاعة
العرض الرئيسية وقاعة املومياوات الاليت سيتم افتتاحهام
قريبا.ثم انتقلت اجلولة إىل املتحف املرصي الكبري بميدان
الرماية حيث تم تفقد الواجهة والبهو والدرج العظيم وقاعتي
العرض اخلاصة بكنوز امللك توت عنخ آمون .وانتهت اجلولة
بقرص حممد عيل بشربا ،حيث تم زيارة كشك اجلبالية والتي حديقة املتحف بجوار بحرية عني الصرية
انتهت من ترميمه بالكامل اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة ،ورسايا الفسقية والتي تم االنتهاء من ٪ ٧٦من أعامل ترميمها .رافق الوفد األمني
العام للمجلس األعىل لآلثار ،ومساعد الوزير للشئون اهلندسية ،وعدد من قيادات الوزارة واهليئة اهلندسية.

املتحف القومي للحضارة املصرية
املتحف يستقبل متثال ضخم للملك مرنبتاح واملعبودة حتحور

يف إطار التجهيز لالفتتاح الوشيك لقاعتي العرض املركزي واملومياوات باملتحف ،استقبل املتحف ،خالل شهر نوفمرب ،متثال مزدوج للملك
مرنبتاح ابن امللك رمسيس الثانى ورابع ملوك األرسة التاسعة عرش ،واملعبودة حتحور ،قاد ًما من منطقة ميت رهينة ،وذلك لعرضه ضمن
سيناريو العرض املتحفي للقاعة املركزية باملتحف.
يعد هذا التمثال من أضخم التامثيل التي ُعثر عليها للملك مرنبتاح ،حيث يصل ارتفاعه إىل حواىل  2.60مرت وعرضه واحد مرت ،وعمقه 0.75
مرت ووزنه ألكثر من أربع أطنان.
ومن املقرر أن يتم استقبال مومياء امللك مرنبتاح ضمن املومياء امللكية التي سيتم نقلها يف موكب مهيب واحتفال شعبي وعاملي كبري من املتحف
املرصي بالتحرير إىل املتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط ليتم عرضها ىف قاعة املومياوات امللكية.

من معروضات املتحف

اناء كانوبى على شكل منوذج تابوت  -مقبرة سنجم بدير
املدينة -األسرة التاسعة عشر  -دولة حديثة
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متثال جالس للمشرف على معبد الكرنك  -خبيءة الكرنك
 -األسرة التاسعة عشر  -دولة حديثة

املتحف املصرى الكبير
فوز مشروع حفظ وترميم اآلثار باملتحف بجائزة "يوميوري" للتعاون الدولي

صورة مجاعية لفريق املرشوع

فاز فريق هيئة التعاون الدويل اليابانية "املرشوع املرصي الياباين املشرتك حلفظ وترميم اآلثار باملتحف املرصي الكبري" بجائزة يوميوري للتعاون
نظرا للجهد املبذول من فريق العمل املرصي الياباين يف أعامل ترميم وحفظ القطع األثرية
الدويل ،يف نسختها السابعة والعرشون ،وذلك ً
باملتحفُ .
وتنح هذه اجلائزة برعاية جريدة يوميوري وهي إحدى اجلرائد اليابانية الرائدة والتي تم االعرتاف هبا من قبل موسوعة جينيس كأكرب
ِ
توزيع يف العامل حوايل  8ماليني نسخة يف اليوم ،وهي جائزة ذات شهرة واسعة يف اليابانُ ،
وتنح لألفراد واجلامعات اليابانية مَن حيققون إنجازات
بارزة يف جمال التعاون الدويل.

ً
يوما
ثالث شهادات أيزو للمتحف في أقل من ٦٠
حصل املتحف متمث ً
ال يف مركز ترميم اآلثار يوم  ٢٩نوفمرب ٢٠٢٠
عىل شهاديت اعتامد املواصفات القياسية الدولية األيزو  :ISOاألوىل
خاصة بنظام إدارة البيئة ،والثانية خاصة بنظام إدارة اجلودة  ،باإلضافة
إىل شهادة األيزو اخلاصة بالسالمة والصحة املهنية ،والتي كان املتحف
قد حصل عليها يف سبتمرب املايض .وهبذا يكون املتحف املرصي الكبري
قد حصد ثالث شهادات أيزو خالل اقل من  ٦٠يوم ًا ،يف كل من البيئة
واجلودة والسالمة والصحة املهنية ،ليكون ذلك هو املرة األوىل من
نوعها عىل املستوى الدويل واإلقليمي ،والتي حيصد فيها متحف عيل
هذه الشهادات الثالث.

شهادات األيزو الثالث

متهيدا الفتتاحه ٢٠٢١
عقد عدد من االجتماعات ملناقشة مستجدات األعمال باملتحف
ً

عقد ،خالل شهر نوفمرب ،جمموعة من االجتامعات املوسعة ملناقشة مستجدات األعامل باملتحف متهيدً ا الفتتاحه  ،2021حيث التقى الوزير
بكل من جلنة اخلرباء املتخصصني ،وجلان التقييم والتحالف املعد ملستندات عملية طرح وتشغيل خدمات املتحف املرصي الكبري ،واملكاتب
االستشارية الفنية الداعمة هندس ًيا وقانوني ًا ،كام عقد ،يوم  3نوفمرب ،لقاء مع ممثيل رشكة  ICTوهي الرشكة املعتمدة لتنفيذ أنظمة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات باملتحف ،وذلك للوقوف عىل آخر مستجدات األعامل باملوقع االلكرتوين للمتحف حيث تم استعراض آخر ما توصلت
اليه التصميامت النهائية ،واملحتوى العلمي ،والزيارات االفرتاضية وأنظمة التأمني اخلاصة بقاعات العرض املتحفي ،وأنظمة حجز تذاكر
الزيارة للمتحف .واجتمع الوزير ،يوم  10نوفمرب ،مع املرشف العام عىل مرشوع املتحف املرصي الكبري واملنطقة املحيطة به ،واألمني العام
للمجلس األعىل لآلثار ،ومساعد الوزير للشئون األثرية باملتحف املرصي الكبري ،وبعض قيادات املتحف .وتناول االجتامع مناقشة آخر ما
توصلت إليه خمتلف األعامل باملتحف ،حيث تم االنتهاء من املرحلة األوىل من خطة نقل القطع األثرية الثقيلة ،واالنتهاء من تركيب عدد ١٠٧
فرتينة عرض لقطع كنوز امللك الشاب توت عنخ آمون.
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األخيرة
سيوة واحة السحر واجلمال
تعد واحة سيوة أحد أهم املواقع السياحية واألثرية التى جتتمع
فيها أنامط سياحية خمتلفة ،وتقع يف صحراء مرص الغربية وتتبع
حمافظة مريس مطروح ،وألهلها طبيعة خاصة من حيث امللبس
واللهجة والعادات والتقاليد ،وتنفرد سيوة بعامرهتا املتميزة املبنية
من حجر الكرشيف وهو مادة مزيج مابني امللح والرمال الناعمة
املختلطة بالطني ،وتتميز باألبواب املصنوعة من أخشاب شجر
الزيتون والنخيل.
وتتنوع املواقع األثرية هبا والتي ترجع لعصور خمتلفة ،منها معبد
آمون والذي يرجع لعرص األرسة السادسة والعرشون والذى
زاره األسكندر األكرب عند دخوله مرص لشهرة كهنته بمقدرهتم
عىل التنبؤ .كام يوجد هبا جبل املوتى وهو جبل حيتوى عىل عدد
من املقابر املنحوتة ىف الصخر وترجع للعرص املتأخر ومنها
مقربة'يس أمون .'وتضم سيوة قرية شايل األثرية و'شايل' هي
كلمة باللهجة السيوية تعنى املدينة ،وتعترب شايل حصن قديم
تم بنائه بني القرنني 13 - 12م هبدف ردع أى هجوم عليها من
القبائل املتنقلة يف الصحراء ،وكان حييط باملدينة سور ذو مدخل
واحد ،وبمرور الزمن ُفتح مدخ ً
ال ثان ًيا من اجلهة اجلنوبية من
السور ُسمي (باب أثرات) أي الباب اجلديد ،ثم ٌفتح مدخ ً
ال
ثال ًثا ُسمي (باب قدوحه) ُخصص للنساء.
ويوجد بالواحة املسجد العتيق وهو أول مسجد تم افتتاحه يف
القرن العارش امليالدي ،كام يوجد مسجد تطندي الذي يرجع
إىل القرن الثالث عرشامليالدي ومسجد أغورمي األثري.
تشتهر سيوة بالسياحة اإلستشفائية ،حيث يتوفر برماهلا العنارص الطبيعية الصاحلة ألغراض الطب البديل ،باإلضافة إىل مياه البحريات
والعيون الكربيتية والتي تستخدم يف أغراض عالجية وأشهرها عني كيلوباترا التى تعرف بعني جوبا.
وقد تم إعالن واحة سيوة كمحمية طبيعية عام  ،2002ملا تتمتع به من تنوع بيئي حيث ُلقبت بأرض النخيل والزيتون ،وتتميز بزراعة األعشاب
الطبيعية ذات النقاء واجلودة العالية ،كام متتلك  200عني طبيعية يتدفق منها يومي ًا  190ألف مرت مكعب من املياه ما بني الساخن والبارد،
والعذب واملالح ،وتوجد يف سيوة جزيرة فطناس التي تعترب من أكثر اجلزر مجاالً حيث لقبت'بجزيرة اخليال ،'حيث يعترب امتزاج املاء مع الصحراء
مع النخيل هبا لوحة فنية بديعة وبخاصة أثناء غروب الشمس.
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