
النشرة اإلخبارية لوزارة 
ديسمبر ٢٠٢٠السياحة واآلثار 

وزارة السياحة واآلثار

العدد ١٢

رحلتني  أول  ديسمرب  يوم 19  الغردقة   مدينة  استقبلت  متصل،  سياق  ويف 
طريان قادمتني من العاصمة األملانية برلني والعاصمة السلوفاكية براتيسالفا، 
املايض.  يوليو  أول  يف  ملرص  الوافدة  السياحية  احلركة  استئناف  منذ  وذلك 
وتعد هاتني الرحلتني نتاج ثمرة اجلهود التي بذلتها وزارة اخلارجية املرصية 
والسفارات املرصية يف كل من دولتي أملانيا وسلوفاكيا  بالتنسيق مع الوزارة 

الستعادة احلركة السياحية الوافدة من هذه الدول ايل مرص.
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تفعيل قرار منح تأشيرات سياحية مبنافذ الوصول حلاملي تأشيرات الواليات املتحدة األمريكية 

أو إجنلترا أو دول شنجن ...والغردقة تستقبل رحالت من أملانيا وسلوفاكيا

التأشرية  منح  عىل  باملوافقة  الوزراء  جملس  قرار  تفعيل  ديسمرب   15 يوم  بدأ 
للسائحني رشيطة حصوهلم  الوصول بمرص، وذلك  منافذ  السياحية بجميع 
عىل تأشريات سارية ومستخدمة من قبل عىل جوازات سفرهم، من الواليات 
املتحدة األمريكية أو اململكة املتحدة أو دول منطقة شنجن.  ويعد هذا القرار 
خطوة إجيابية نحو تسهيل إجراءات احلصول عىل التأشرية للسائحني باملنافذ 

املرصية.



وفد إعالمي صربي في زيارة تعريفية إلى مصر  

قامت الوزارة ممثلة يف اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي بالتنسيق مع السفارة املرصية يف العاصمة الرصبية بلجراد، بتنظيم زيارة 
التواصل االجتامعي من  الصحفيني ومسئويل اإلعالم واملؤثرين عىل مواقع  كبار  لوفد إعالمي رصيب إىل مرص، يضم 12 من  تعريفية 
وأشاد  واألقرص،  والغردقة  واجليزة  القاهرة  من   كل  بزيارة  الوفد  قام  ديسمرب.   5 وحتى  نوفمرب   28 من  الفرتة  خالل  وذلك  رصبيا، 
أعضاء الوفد باإلجراءات االحرتازية وضوابط السالمة الصحية التي يتم تطبيقها باملنشآت السياحية والفندقية واملتاحف واملواقع األثرية 

واملطارات املرصية، وأكدوا أهنم سيقومون بنقل جتربتهم إىل أصدقائهم وعائالهتم يف رصبيا لتشجيعهم عىل زيارة مرص.
الدولة املرصية لدعم  التي بذلتها  اللقاء استعراض اجلهود  السياحة، حيث تم خالل  الوزير لشئون  بنائبة  الوفد يف هناية زيارته  والتقى 
القطاع السياحي خالل أزمة فريوس كورونا، والتسهيالت التي قدمتها مرص لتشجيع كربى منظمي الرحالت السياحية حول العامل عىل 

تنظيم  رحالت ايل املحافظات السياحية املرصية املختلفة.

أخبار متنوعة

جانب من زيارة الوفد ملرص

الوفد االسباين أمام متثال أبو اهلول
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أول وفد إسباني يزور مصر منذ أزمة "كورونا" في منطقة األهرامات .. وسائحة 

أوكرانية تدعو العالم لزيارة شرم الشيخ

استقبلت منطقة أهرامات اجليزة وفدًا إسبانيًا بينهم مثقفني وأدباء وأساتذة جامعات وشخصيات عامة، وهو أول وفد يأيت إىل مرص من  إسبانيا 
منذ أزمة فريوس كورونا، وقد التقى الوفد أمام متثال أبو اهلول، بعامل اآلثار الدكتور زاهي حواس.

الشيخ  لزيارة مدينة رشم  الدعوة للسائحني  انستجرام  السائحات األوكرانيات عرب حساهبا الشخيص عىل  ويف سياق متصل، وجهت إحدى 
واالستمتاع بدفء جوها ومجال شواطئها املشمسة والتعرف عىل احلضارة املرصية العريقة بمتحف رشم الشيخ وما حيويه من قطع أثرية متنوعة 

وفريدة حتكي نشأة احلضارة املرصية وتطورهـا.

منرب املسجد



أخبار متنوعة

خاتم السفر اآلمن
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جانب من السباق

قريبًا ....إطالق مبادرة "َشتي في مصر" لتنشيط السياحة الداخلية

التقى الوزير ووزير الطريان املدين يوم 17 ديسمرب برئيس االحتاد املرصي للغرف السياحية ورئيس جملس إدارة غرفة املنشآت الفندقية 
وعدد من املستثمرين يف جنوب سيناء وعدد من قيادات الوزارتني، وذلك لبحث سبل تنشيط احلركة السياحية واحلفاظ عىل العاملني 
يف القطاع السياحي. وخالل اللقاء تم مناقشة عدد من املوضوعات اخلاصة بقطاعي السياحة والطريان منها سبل دفع حركة السياحة 
الداخلية من خالل منح ختفيضات عىل  "شتي يف مرص" قريبًا لتنشيط السياحة  الداخلية إىل املدن السياحية، عن طريق إطالق مبادرة 

أسعار تذاكر الطريان واإلقامة بالفنادق.

٢٠٢٠ اختيار كشف سقارة كأحد أهم ١٠ اكتشافات أثرية لعام

الذي  امللونة  سقارة  توابيت  كشف   "Archaeology" األمريكية  اآلثار  جملة  اختارت 
أعلنت عنه الوزارة منتصف شهر نوفمرب املايض، ضمن أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2020  
ألوانه  بتفاصيل  التوابيت  واألكثر جذبًا لألنظار، كام قامت املجلة بوضع صورة ألحد هذه 

عىل غالف املجلة لعدد يناير-فرباير 2021.
وكان قد تضمن هذا الكشف أكثر من 100 تابوتًا خشبيًا ملونًا ومغلق حيتوي عىل مومياوات 
يف حالة جيدة من احلفظ تعود ملا يقرب من 2500 عامًا، وتم العثور عىل هذه التوابيت داخل 
٣ آبار للدفن ختص كبار رجال الدولة واملوظفني وكهنة معبد اإلهلة باستت يف عرص األرسة 

.2٦

املجلس الدولي للسياحة والسفر يحتفي ب 200 وجهة سياحية حول العالم حصلت على خامت السفر 

اآلمن من بينهامصر

املقاصد  عن  تقريرًا   WTTC والسفر  للسياحة  الدويل  للمجلس  الرسمي  املوقع  نرش 
السياحية التي حصلت عىل "خاتم السفر اآلمن" Safe Travels Stamp الذي أطلقه 
املجلس يف مايو املايض، حيث كانت   مرصمن بني 200 وجهة سياحية حول العامل حصلت 
عىل هذا اخلاتم يف 2020 نظرًا ملا قامت به من اجراءات لطمأنة املسافرين واستعادة ثقتهم 
يف السفر إليها مرة أخرى، وذلك يف ظل اإلجراءات الوقائية واالحرتازية وضوابط السالمة 
الصحية التي اختذهتا الستئناف السياحة الوافدة إليها وضامن سالمة السائحني والعاملني 

بقطاع السياحة.

حصول ٦٩٧ فندقُا ثابتُا حتى اآلن على شهادة السالمة الصحية املعتمدة

وصل خالل شهر ديسمرب عدد الفنادق الثابتة احلاصلة عىل شهادة السالمة الصحية املعتمدة من الوزارة ووزارة الصحة والسكان وغرفة 
املنشآت الفندقية، إىل ٦97 فندقا ب 2٣ حمافظة عىل مستوى اجلمهورية. كام حصل ٦٣ فندقًا عائاًم عىل هذه الشهادة، وذلك بعد التأكد 
من استيفائهم لكافة ضوابط السالمة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا ملعايري السالمة الصحية العاملية.وتستمر جلان الفحص يف أعامل 

التفتيش تباعا عىل باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول عىل الشهادة.

...وجلان سرية للمرور على املنشآت السياحية التي صدر بحقها قرارات غلق

قام قطاع الرقابة عىل املنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة خالل شهر ديسمرب، بإيفاد جلان رسية للمرور عىل املنشآت السياحية من مطاعم 
وكافيرتيات والتي سبق وأن صدر بحقها قرارات وزارية بالغلق اإلداري خالل شهر نوفمرب املايض، وذلك بسبب عدم التزامها باإلجراءات 
االحرتازية وضوابط السالمة الصحية اخلاصة بمواجهة فريوس كورونا ، وكذا لعدم التزامها بضوابط التشغيل املعتمدة، ومواعيد الغلق والفتح 
املحددة.  وقد رصدت هذه اللجان 8 منشآت خمالفة للقوانني تعمل رغم صدور قرارات وزارية بالغلق اإلداري هلا، ووفقًا ملا ينظمه القانون فإنه 

جاري دراسة قرارات غلق وكذلك إلغاء الرتاخيص السياحية الصادرة هلذه املنشآت بعد توجيه اإلنذار هلا من قبل. 



الوزير خالل تفقد الكشف اجلديد
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كشف أثري جديد  بسقارة يعلن تفاصيله أول ٢٠٢١ 

تفقد الوزير يوم 14 ديسمرب بصحبة الدكتور زاهي حواس واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار، أعامل حفائر البعثة األثرية املرصية العاملة 
بجوار هرم امللك تيتي األول بمنطقة آثار سقارة برئاسة الدكتور زاهي حواس، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار للدفن هبا توابيت ولقى أثرية 

ضخمة من عرص األرسة احلديثة، وسيتم اإلعالن عن هذا الكشف أوائل العام القادم.

تطوير أنظمة اإلضاءة بشارع املعز .. واإلنتهاء من ترميم معبد إيزيس بأسوان

انتهت الوزارة يف شهر ديسمرب من أعامل املرحلة األوىل من مرشوع حتديث وتطوير أنظمة اإلضاءة الليلية بشارع املعز ومجيع املباين األثرية به، 
وذلك يف إطار حرصها عىل تطوير املناطق األثرية وإبراز املواطن الفنية هبا. 

ويف سياق متصل، انتهت الوزارة خالل الشهر من أعامل ترميم وتطوير معبد إيزيس بمحافظة أسوان متهيدًا الفتتاحه قريبًا، حيث شملت أعامل 
تطوير املوقع حتديد مسار للزيارة بداية من دخول املعبد وحتى هنايته، ووضع وتركيب نظام إضاءة حديث يعمل عىل إظهار اجلوانب اجلاملية 

الفريدة لألثر بام ال يؤثر عليه. 
ترميم جدارية باملتحف املصري بالتحرير

بدأ فريق من مرممي املتحف املرصي بالتحرير بالتعاون مع املتحف الربيطاين 
يف أعامل ترميم رسم جداري من املقربة رقم 100 والتي تم اكتشافها بمنطقة 
الكوم األمحر بمحافظة قنا ، وهي تعد أقدم مقربة معروفة يف مرص حتتوي عىل 
رسومات ملونة.ويرجع تاريخ هذه اجلدارية إىل حوايل ٦000 عامًا، وقد تم 
نقل هذا الرسم اجلداري من املقربة إىل املتحف املرصي بالتحرير عام 1898 

وتم إعادة بناءه يف بدايات القرن العرشين. 

ضبط ٨٥ عملة أثرية وثالث جعارين أثناء تهربيهم

نجحت الوحدة األثرية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدويل بالتعاون مع إدارة مجارك 
صغرية،  جعارين  وثالث  خمتلفة  عصور  من  أثرية  عملة   85 بضبط  فيديكس  بريد 
وذلك أثناء حماولة هتريبهم خارج البالد، وكانت هذه املضبوطات خمبأه داخل جيوب 
سحرية بطرد كان مرسل للواليات املتحدة االمريكية عرب الربيد. وتضم املضبوطات 
عملتني من الفضية من العرص البطلمي، و80 عملة معدنية من الربونز ترجع للعرص 
اليوناين والروماين، وعمليتني ذهبيتني من العرص البيزنطي، وعملة فضية من العرص 

األيويب، وثالث جعارين صغرية من العصور املرصية القديمة.

أعامل ترميم اجلدارية

بعض العمالت املضبوطة



جوالت وزيارات داخلية 

أهرامات اجليزة تستضيف عرض قفز باملظالت ومسيرة للرياضيني من ذوي القدرات اخلاصة  

شهد الوزير ووزيري الشباب والرياضة  والطريان املدين  يوم 2 ديسمرب عرضًا للقفز باملظالت بمنطقة  أهرامات  اجليزة والذي نظمته رشكات 
تذكريت و سكاي دايف بالتعاون مع الوزارة ووزايت لشباب والرياضة والطريان املدين. شارك يف العرض  عدد من املحرتفني يف قفز املظالت من 

مخس دول هي مرص وأمريكا وإسبانيا وإيطاليا وسلوفينيا، يف إطار الرتويج والدعاية ألبرز املعامل السياحية واألثرية التي تتميز هبا مرص.
 ويف سياق متصل، استضافت منطقة أهرامات اجليزة  يوم 18 ديسمرب مسرية "مرص من أجل ادماج االشخاص ذوي اإلعاقة" التي نظمها االحتاد 
الريايض املرصي لإلعاقات الذهنية وبرنامج األمم املتحدة اإلنامئي يف مرص، حتت رعاية وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوزارة، وشارك 
هبا حوايل 50 فرد من الرياضيات والرياضيني املرصيني من ذوي القدرات اخلاصة. ورافقهم يف املسرية الوزير، ووزيرة التضامن االجتامعي، 

ومايكل حداد حمرتف رياضات التحمل وسفري النوايا احلسنة للدول العربية يف برنامج األمم املتحدة اإلنامئي.

متابعة مشروع إحياء مسار رحلة العائلة املقدسة باملنيا 

قام الرئيس التنفيذي للهيئة املرصية العامة للتنشيط السياحي خالل شهر ديسمرب، بزيارة ملحافظة املنيا ملدة يومني، تابع خالهلا مرشوع إحياء 
مسار رحلة العائلة املقدسة بمنطقة جبل الطري بمركز ساملوط والتي حتتوي عىل الكنيسة األثرية التي جلأت بإحدى مغاراهتا العائلة املقدسة أثناء 

رحلتها يف مرص، باإلضافة إىل تفقد أعامل إقامة الفندق واالسرتاحة السياحية املوجودين بمحيط الكنيسة استعدادا الستقبال الزائرين.
وخالل اجلولة، تم تفقد أعامل تطوير منطقة أثار البهنسا اإلسالمية ورضيح القعقاع بن عمرو ومزار السبع بنات ومنطقة بني حسن األثرية، 
باإلضافة ايل زيارة عدد من الفنادق السياحية باملحافظة ملتابعة مدى التزامها باإلجراءات االحرتازية وضوابط السالمة الصحية التي أصدرهتا 

وزارة السياحة واآلثار.

محاضرة مبعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة اخلارجية عن وضع احلركة السياحية الوافدة ملصر

ألقى الوزير يوم 20 يناير حمارضة بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة اخلارجية، لعدد من الدبلوماسيني املرصيني الطالعهم عىل وضع احلركة 
السياحية الوافدة إىل مرص، وجهود الدولة لدعم القطاع السياحي واحلفاظ عىل العاملة به وخاصة يف ظل أزمة فريوس كورونا. 

وتم خالل املحارضة استعراض آخر االكتشافات واملرشوعات األثرية اجلديدة واملتاحف التي تم افتتاحها، إىل جانب املعارض األثرية اخلارجية، 
وإبراز دور الدولة يف احلفاظ عىل تراثها احلضاري بام يسهم يف مزيد من الرتويج السياحي ملرص. 

قلعة صالح الدين األيوبي تستقبل وفد من املتدربني السودانيني بأكادميية األوقاف الدولية 

املتدربني  الدين األيويب، يف 29 ديسمرب، وفدًا من  استقبلت قلعة صالح 
بأكاديمية  التدريبية  للدورة  حضورهم  هامش  عىل  وذلك  السودانيني، 
الوفد  استمع  حيث  والدعاة،  األئمة  وتأهيل  لتدريب  الدولية  األوقاف 
إىل رشح مفصل عن تاريخ بناء القلعة والعامرة احلربية، ومقتنيات متحف 
كانت  التي  واألسلحة  املرصية  الرشطة  تاريخ  تستعرض  التي  الرشطة 
تستخدمها الرشطة عىل مر العصور وأبرز اجلرائم والسالح الذي استخدم 

فيها، كام زار الوفد جامع حممد عيل.

صورة تذكارية للمشاركني يف املسرية مع الوزراءعرض القفز باملظالت
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احتفاالت ومناسبات

الوزارة تطلق أغنية "مصر أرض اجلمال" احتفااًل بالعام اجلديد

اجلامل"  أرض  "مرص  بعنوان  أغنية مصورة  ديسمرب  يوم ٣1  الوزارة  أطلقت 
ومقومتها  مرص  مجال  عىل  الضوء  تلقي   2021 بعام  للتهنئة  والعامل،  بمرص 
الفريدة،  وحضارهتا  الدافئة  وشمسها  اخلالبة  شواطئها  وخاصة  السياحية 

وترسل من خالهلا رسالة تفاؤل بالعام اجلديد.
 األغنية إهداء من املطربة شريين عبد الوهاب، تأيت هذه األغنية بالتزامن مع 
والسياحة  الداخلية  للسياحة  للرتويج  مرص"  يف  "شتي  مبادرة  إطالق  بداية 
العربية وخاصة مع موسم السياحة الشتوية. وقد قامت الوزارة برشاء مساحات 
إعالنية عىل منصات التواصل االجتامعي املرصية وباألسواق العربية والعاملية 

الرئيسية املصدرة للسياحة إىل مرص لنرش هذه األغنية. 

يف إطار اتفاقية التعاون الثقايف بني مجهورية مرص العربية واململكة العربية 
إثراء  املسجد" بمتحف  " شطر  اآلثار اإلسالمية  السعودية إلقامة معرض 
بمدينة الظهران باململكة العربية السعودية، سافرت القطع األثرية والتي من 
املقرر أن تشارك يف املعرض لتجهيزها وعرضها بقاعة احلضارة اإلسالمية 
"كنوز" التي سُيقام هبا املعرض، وهي عبارة عن 84 قطعة أثرية من مقتنيات 

متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة.
ويتناول هذا املعرض نشأة املساجد وتارخيها عرب استعراض حوايل )1٣0( 

قطعة أثرية من خمتلف أنحاء دول العامل اإلسالمي.

زيارة ترويجية إلى ألبانيا وصربيا للترويج السياحي ملصر 

يف إطار خطة الوزارة لفتح أسواق سياحية جديدة وزيادة احلركة الوافدة منها ايل مرص، قامت نائبة الوزير لشئون السياحة يف ديسمرب بزيارة 
تروجيية إىل كل من ألبانيا ورصبيا، عقدت خالهلا عددًا من اللقاءات املهنية واإلعالمية اهلامة للرتويج السياحي ملرص ومناقشة سبل دفع احلركة 

السياحية الوافدة إليها من هذه الدول، وإلقاء مزيد من الضوء عىل املقومات السياحية واألثرية التي تتمتع هبا مرص.

سفر القطع األثرية املشاركة في معرض "شطر املسجد" باململكة العربية السعودية

بعض القطع املشاركة باملعرض

لقطة من األغنية

معارض جوالت خارجية

حلقوق  العاملي  باليوم  حتتفل  األهرامات 

االنسان

أبو  الوزارة يوم 10 ديسمرب بإضاءة أهرامات اجليزة ومتثال  قامت 
العاملي حلقوق االنسان، وهو  باليوم  باللون األزرق احتفاالً  اهلول 
اإلعالن  املتحدة   لألمم  العامة  اجلمعية  فيه  اعتمدت  الذي  اليوم 

العاملي حلقوق اإلنسان عام 1948.

احملور  على  الشمس  بتعامد  االحتفال 

الرئيسي ملعبد الكرنك

شهدت معابد الكرنك يوم 21 ديسمرب احتفالية تعامد الشمس عىل 
املحور الرئييس ملعبد الكرنك، وهي الظاهرة التي حتدث يف هذا اليوم 
من كل عام، والذي يوافق بداية فصل الشتاء رسميًا، وقد شهدت 
الذين  واألجانب  املرصيني  الزائرين  من  كبريًا  إقباالً  االحتفالية 

حرصوا عىل احلضور ملشاهدة الظاهرة.
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إصدار مجموعة من امليداليات التذكارية ملدينة القاهرة التاريخية في عيدها ال ١٠٥٠

يف إطار االحتفال بمرور1050 عامًا عىل تأسيس مدينة القاهرة التارخيية،  
وبالتعاون بني الوزارة ومصلحة اخلزانة العامة وسك العملة،  أصدرت 
بالقاهرة  حتتفي  التي  التذكارية  امليداليات  من  جمموعة  اخلزانة  مصلحة 
واحلضارة  للثقافة  عاصمة  اختيارها  مع  أيضا  باملواكبة  وذلك  التارخيية 
امليداليات صور جمموعة من األثار  لعام 2020 . حتمل هذه  اإلسالمية 
اجلامع  املدينة،  عمران  سرية  يف  حضارية  عالمات  متثل  التي  اإلسالمية 
حسن  السلطان  وجامع  الشافعي  األمام  وقبة  األقمر  وجامع  األزهر 

وجامع حممد عيل.

معرض مؤقت مبتحف األقصر احتفااًل مبرور ٤٥ عامًا على افتتاحه

أقام متحف األقرص يوم 12 ديسمرب  بالتعاون مع البعثة املرصية األمريكية املشرتكة، معرضًا مؤقتًا  عرض فيه  هلُريم من احلجر الرميل من نتائج أعامل 
البعثة األثرية املرصية األمريكية املشرتكة العاملة بجبانة جنوب العساسيف األثرية، وذلك تزامنًا مع االحتفال بمرور 45 عامًا عىل افتتاحه. ويستمر 
هذا املعرض اخلاص حتى شهر يونيو 2021، ويصاحبه عرض للوحات إيضاحية عن منطقة العساسيف واملقربة التي تم العثور عىل اهلُريم بداخلها، 

باإلضافة اىل رشح تفصييل هلا.

قصر األمير محمد على باملنيل ومتحف الفن اإلسالمي مجانًا للمصريني

وافق الوزير عىل دخول املرصيني قرص األمري حممد عىل باملنيل جمانًا يوم 24 ديسمرب بمناسبة مرور 117 عامًا عىل إنشاء القرص،  كام وافق عىل 
دخوهلم جمانًا متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة يوم 28 ديسمرببمناسبة  ذكرى افتتاح املتحف،  وقد تم ختصيص عدد من األثاريني للقيام بالرشح 
جمانًا للزائرين. واحتفاالً بذكرى افتتاح متحف الفن اإلسالمي،  نظم املتحف بالتعاون مع قرص البارون إمبان بمرص اجلديدة معرضني فنيني األول 
بعنوان "كنوز من رصاص" بمتحف الفن اإلسالمي، واآلخر "من باب اخللق هلليوبوليس" بقرص البارون إمبان،  وذلك يومي 28 و 29 ديسمرب 

2020 وسيستمران حتى 1٣ يناير 2021.
ويف سياق متصل  استقبل متحف الفن اإلسالمي، الصور الفوتوغرافية املشاركة يف املعرض الفني "عدسة 2" املقرر تنظيمه يف الفرتة من 2٣ مارس 
حتى 1 إبريل 2021، بالتعاون مع مركز دراسات اخلطوط بمكتبة اإلسكندرية حتت عنوان " احلرف العريب: رؤى متعددة "، كام أطلق املتحف 

سلسلة من احللقات التعريفية حتت عنوان"حدوته" ُتعرض كل شهر، تروي تاريخ املتحف وما حيتويه من مقتنيات اثرية.

التذكارية بعض امليداليات 
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جانب من املعرض



بحث  سبل الترويج ملصر خالل بطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢١  

استقبل الوزير يوم 2 ديسمرب وزير الشباب والرياضة، ورئيس االحتاد الدويل لكرة اليد، وذلك لبحث سبل التعاون للرتويج للنسخة الـ 27 لبطولة 
العامل لكرة اليد للرجال 2021، والتي تستضيفها مرص خالل الفرتة من 1٣ وحتى٣1 يناير املقبل بمشاركة ٣2 دولة ألول مرة يف تاريخ البطولة.خالل 
االجتامع تم بحث سبل الرتويج للبطولة ومن ثم الرتويج للمنتج السياحي املرصي املتنوع والفريد، كام تم مناقشة إمكانية تقديم برامج سياحية متنوعة 
ألعضاء الفرق املشاركة يف البطولة ووفود املشجعني القادمة من اخلارج لتعريفهم باحلضارة املرصية، وتقديم هذه الربامج بأسعار مناسبة، باإلضافة اىل 

دراسة تقديم بعض التسهيالت ملشجعي البطولة القادمني من اخلارج طوال فرتة البطولة مثل توفري أسعار مناسبة إلقامتهم يف الفنادق.

اجتماعات موسعة مع ممثلي قطاع السياحة اخلاص ملناقشة إطالق حملة ترويجية دولية ملصر 

حرص الوزير خالل الشهر  عىل عقد اجتامعات موسعة مع ممثيل قطاع السياحة اخلاص، حيث التقى يوم 1 ديسمرب رئيس االحتاد املرصي للغرف 
السياحية ورؤساء الغرف ورؤساء مجعيات املستثمرين السياحيني وبعض املستثمرين، وتم خالل اللقاء استعراض التحديات التي تواجه القطاع 
يف ظل أزمة املوجة الثانية لفريوس كورونا، باإلضافة إىل توضيح أمهية مرشوع قانون املنشآت السياحية والفندقية املزمع عرضه قريبًا عىل جملس 
الوزراء.  كام عقد الوزير، يوم 2٦ ديسمرب، اجتامعًا آخر  يف إطار استعداد الوزارة إلعداد اسرتاتيجية تروجيية وتسويقية وإعالمية متكاملة وإطالق محلة 

دولية للرتويج للسياحة املرصية يف اخلارج، وتم  االتفاق عىل اختيار رشكة دولية كربى إلعداد احلملة  التي من املقرر أن تستمر ملدة ٣ سنوات.

مؤمتر دولي ملناقشة سبل استئناف احلركة السياحية على مستوى العالم بعد أزمة فيروس كورونا

شارك الوزير عرب الفيديو كونفرانس يف املؤمتر الذي نظمته دولة إسبانيا بالتعاون 
كيفية  ملناقشة  العاملية،  السياحة  ومنظمة    WTTC للسياحة  الدويل  املجلس  مع 
استئناف احلركة السياحية عيل مستوي العامل ودعم تعايف القطاع السياحي بعد أزمة 
جائحة فريوس كورونا. شهد املؤمتر مشاركة رئيس وزراء دولة إسبانيا وعدد من 
وزراء السياحة يف العامل منهم وزراء كل من إسبانيا والربتغال وانجلرتا، باإلضافة 
اىل ممثيل كربى منظمي الرحالت والرشكات العاملة يف املجال السياحي، ومسئويل 

منظمة السياحة العاملية، واملجلس الدويل للسياحة والسفر، ومنظمة اآلياتا.

لقاء مع سفير اليابان واتصااًل هاتفيًا مع وزير الثقافة والسياحة واآلثار العراقي 

استقبل الوزير يوم 2٣ ديسمرب سفري دولة اليابان بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بني البلدين عىل املستوي السياحي واألثري خالل 
الفرتة املقبلة ومناقشة آخر مستجدات األعامل باملتحف املرصي الكبري وتطور األعامل به استعدادًا الفتتاحه والذي من املقرر له عام 2021.

 كام تم مناقشة إمكانية تدعيم املتحف بخرباء من دولة اليابان يف خمتلف املجاالت، باإلضافة إىل بحث سبل دفع احلركة السياحية الوافدة ايل 
مرص من اليابان.

ويف سياق متصل أجرى الوزير يوم 24 ديسمرب اتصاالً هاتفيًا مع وزير الثقافة والسياحة واآلثار العراقي، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون 
املشرتك بني البلدين يف املجال السياحي واألثري، واالستفادة من خربات األثريني واملرممني يف البلدين والتعاون عىل اسرتداد اآلثار املرسوقة 

واملهربة خارج البالد بطريقة غري رشعية.

انعقاد اللجنة الدائمة للوظائف القيادية للهيئة العامة للتنمية السياحية

القيادية  للوظائف  الدائمة  اللجنة  اجتامع  ديسمرب   14 يوم  الوزير  ترأس 
املتقدمني لشغل  السياحية، إلجراء مقابالت وتقييم  للتنمية  العامة  للهيئة 
وظيفتني من الوظائف القيادية باهليئة، وذلك وفًقا ألحكام قانون اخلدمة 

املدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 201٦ والئحته التنفيذية.
القضايا،  إدارة  عام  مدير  وظيفة  من  كل  إليهام  امُلشار  الوظيفتني  وتشمل 
ووظيفة مدير عام إدارة ختطيط املناطق، حيث تقدم لشغل هاتني الوظيفتني 

7 متقدمني ومن املقرر أن يتم اختيار شخصني من بينهام.

الوزير خالل املؤمتر

جانب من اإلجتامع

لقاءات واجتماعات 

وعى سياحي وأثري

قرارات  للمجلس اآلعلى لآلثار لتنشيط السياحة الثقافية

وافق جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار يف جلسته يوم 29 ديسمرب برئاسة الوزير، عىل حزمة من القرارات واإلجراءات لتنشيط حركة السياحة الثقافية 
يف مرص، منها مشاركة املجلس يف "مبادرة شتي يف مرص" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الطريان املدين وغرفة املنشآت الفندقية، وذلك بمنح 

ختفيض بنسبة 50٪ عىل أسعار تذاكر املرصيني الكاملة باملناطق واملتاحف األثرية املفتوحة للزيارة خالل شهري يناير وفرباير 2021. 
وبمناسبة استضافة مرص لبطولة العامل لكرة اليد يف الفرتة من 1٣ إىل ٣1 يناير 2021، وافق عىل منح ختفيض بنسبة 50٪ عىل قيمة تذاكر دخول املتاحف 

 .Fan ID واملواقع األثرية املفتوحة للزيارة يف حمافظات القاهرة واجليزة واإلسكندرية جلامهري البطولة التي حتمل ال
واستمرارًا جلهود الوزارة يف ختفيف اآلثار االقتصادية الناجتة عن أزمة فريوس كورونا، وافق املجلس عىل مد اإلعفاء التام جلميع الكافيرتيات والبازارات 
باملتاحف واملواقع األثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة اإلجيارية هلا خالل شهري يناير وفرباير 2021، هذا باإلضافة إىل عدم تطبيق أية زيادات عىل 

أسعار تذاكر زيارة املتاحف واملناطق األثرية قبل نوفمرب 2021.
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متاحف جديدة وافتتاحات مرتقبة  

تفقد أول مصنع للنماذج األثرية في مصر متهيدًا الفتتاحه 

األثرية  النامذج  ملصنع  النهائية  املراحل  ديسمرب  يوم  5  الوزير  تفقد 
اجلديد واألول من نوعه يف مرص، وذلك متهيًدا الفتتاحه أوائل عام 

2021 بعد االنتهاء من فرتة تدريب العاملني به.
 شملت اجلولة تفقد أجزاء املصنع بالكامل ووحدات اإلنتاج اليدوي 

وامُلميكن، باإلضافة اىل منطقة اخلدمات اخلاصة بالعاملني.
 تبلغ املساحة الكلية للمصنع حوايل 10 آالف مرت مربع، ويعمل به 
44 فنانًا وعاماًل ذو خربة وكفاءة عالية يف املجال، كام أنه جُمهز بأحدث 
األجهزة احلديثة، باإلضافة إىل قاعة عرض للمستنسخات التي يتم 

إنتاجها.

متحف عواصم مصر يستعد لالفتتاح

جُتري االستعدادات بمتحف عواصم مرص بالعاصمة اإلدارية اجلديدة عىل قدم وساق متهيدًا الفتتاحه بداية 2021،  فقد قام الوزير يوم 2 ديسمرب 
بتفقد املتحف برفقة مستشار رئيس اجلمهورية للشئون املالية، وذلك ملتابعة آخر مستجدات األعامل به وما يتم من جتهيزات لعرض القطع األثرية 

وفقًا لسيناريو العرض املتحفي املخصص هلا.
ويروي متحف عواصم مرص تاريخ العواصم املرصية عرب العصور املختلفة، حيث يتكون من قاعة رئيسية ُيعرض هبا آثارا لعدد من عواصم مرص 
القديمة واحلديثة يبلغ عددها 9 عواصم، باإلضافة إىل عرض جمموعة من املقتنيات املختلفة التي متثل أنامط احلياة يف كل حقبة تارخيية خاصة بكل 
عاصمة عىل حدى.  كام يوجد جناح باملتحف يمثل العامل اآلخر عند املرصي القديم، وسيتضمن العرض املتحفي استخدام التكنولوجيا احلديثة 
حيث تم تزويد قاعات العرض بشاشات تعرض فيلم بانورامي تفاعيل "املالتى ميديا" لعرض التاريخ صوتًا وصورة، وعرض توضيحي لشكل 

كل عاصمة من العواصم املرصية القديمة.
 وكان املتحف قد استقبل الشهر املايض عدد من القطع األثرية منها سجادتني أثريتني، باإلضافة إىل قطع خزفية حتاكي أنامط احلياة اليومية من 
الزخارف واملوتيفات عند املرصي القديم، ومتثال نصفي من الربونز للخديوي إسامعيل، والتي تثري اجلزء املخصص لعرض القاهرة اإلسالمية 

واخلديوية واحلياة اليومية يف هذه احِلَقب.

مصنع النامذج األثرية

متحف عواصم مرص
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املتحف القومي للحضارة املصرية 

عقد االجتماع األول ملجلس إدارة هيئة املتحف القومي للحضارة املصرية

بعد صدور قرار دولة رئيس جملس الوزراء يف شهر ديسمرب  بتشكيل وتنظيم عمل جملس إدارة هيئة املتحف القومي للحضارة املرصية برئاسة وزير 
السياحة واآلثار، عقد الوزير يوم 14 ديسمرب االجتامع األول ملجلس إدارة هيئة املتحف، وذلك يف مقر املتحف بالفسطاط، بحضور مجيع أعضاء 
املجلس. وتم خالل االجتامع مناقشة العديد من املوضوعات اهلامة ومنها االستعدادات اخلاصة باالفتتاح الوشيك للمتحف، وآليات واملقرتحات 
اخلاصة باستغالل منطقة اخلدمات به، باإلضافة إىل بحث حتديد مواعيد الفتح والغلق للمتحف، ورسوم زيارة معامل الرتميم، ورسوم انتظار 

األتوبيسات السياحية والسيارات يف ساحات االنتظار. 
اجتماعات مكثفة ملناقشة التجهيزات النهائية استعدادًا الستقبال املومياوات امللكية

عقد الوزير يوم 18 ديسمرب اجتامعًا باملتحف مع ممثيل وزارات الدفاع، والداخلية، واجلهات األمنية، واملجلس األعىل لآلثار، ومسئويل الرشكة 
املنفذة لعملية نقل املومياوات امللكية من املتحف املرصي بالتحرير إىل مكان عرضها الدائم باملتحف القومي للحضارة املرصية بمنطقة الفسطاط، 

وذلك ملتابعة اإلجراءات الالزمة واللمسات النهائية لعملية النقل. 
كام اجتمع يوم ٦ ديسمرب مع أعضاء اللجنة العليا لسيناريو العرض املتحفي، وذلك ملناقشة التجهيزات الفنية والعلمية والتقنية لعملية نقل 
املومياوات والتي ُيرشف عليها جلنة متخصصة، باإلضافة إىل مناقشة التجهيزات اخلاصة بمعمل الرتميم وفتارين العرض، وطريقة عرض 

املومياوات بالقاعة مع التوابيت اخلاصة هبا.
ويف سياق متصل، بدأت الوزارة وهيئة املتحف القومي للحضارة املرصية، بإضافة ملسة مجالية عىل املدخل الرئييس للمتحف قبيل افتتاحه، وذلك 

بالتعاون مع جامعة حلوان لالستفادة من القدرات الفنية والتعليمية لطلبة كليات الفنون اجلميلة والفنون التطبيقية والرتبية الفنية باجلامعة.
من معروضات املتحف

منوذج مركب من مجموعة امللك امنحتب الثانى -

 دولة حديثة

اناء من النحاس املكفت  بالفضة محلى بزخارف نباتية 

وكتابات - العصر االسالمى

جولة تعريفية للمرشدين السياحيني مبتحف املركبات امللكية 

يف إطار حرص الوزارة عىل تنظيم جمموعة من اجلوالت اإلرشادية للمرشدين السياحيني باملتاحف األثرية التي تم افتتاحها حديثًا وتعريفهم بالقطع 
األثرية املعروضة هبا، نّظم متحف املركبات امللكية ببوالق حمارضة وجولة تعريفية ملجموعة تضم ٣5 مرشدا سياحيا، لتمكينهم من رشح سيناريو 
العرض اخلاص به للسائحني بطريقة سهلة ومشوقة. وخالل اجلولة تم تسليط الضوء عىل فلسفة العرض املتحفي للقاعات والقطع األثرية؛ ورشح 

تاريخ املتحف وأفراد األرسة العلوية، باإلضافة إىل اهلدف والرسالة التي حيملها املتحف للزائرين.

البرنامج  القومي لوفد من متدربي  الشقافة ومتحف اإلسكندرية  استقبال منطقة آثار كوم 

الرئاسي

استقبلت منطقة آثار كوم الشقافة ومتحف اإلسكندرية القومي، وفد من متدريب الربنامج الرئايس لتأهيل التنفيذين للقيادة، وذلك ضمن برنامج 
الزيارات امليدانية املخططة لتطوير اجلانب الثقايف واملعريف هلم. وخالل اجلولة، استمع املتدربني إىل رشح مفصل عن تاريخ مقابر كوم الشقافة األثرية 

ومقربيت الورديان، وتعرفوا عىل أهم ما حيتوي عليه متحف اإلسكندرية القومي من قطع أثرية فريدة. 
تنظيم عدد من الورش الفنية لذوي االحتياجات اخلاصة ومرضى السرطان مبدينة االسكندرية

عددًا  بالوزارة،  اخلاصة  االحتياجات  لذوي  املتحفية  للرتبية  العامة  اإلدارة  مع  بالتعاون  السياحي  للتنشيط  العامة  املرصية  اهليئة  نظمت 
بمتحف  إحدامها  للرسم  ورشتني  تنظيم  تم  حيث  اإلسكندرية،  بمدينة  الرسطان  ومرىض  اخلاصة  االحتياجات  لذوي  الفنية  الورش  من 

اإلسكندرية القومي، واألخرى بقلعة قايتباي.

وعي سياحي وأثري
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املتحف املصرى الكبير

صدور قرار بتشكيل وتنظيم عمل مجلس إدارة هيئة املتحف

 أصدر دولة رئيس جملس الوزراء  خالل شهر ديسمرب  قرارًا  بتشكيل وتنظيم عمل جملس إدارة هيئة املتحف املرصي الكبري، برئاسة الوزير املختص 
بشئون اآلثار. ويف سياق متصل، اجتمعت يوم  2٦ ديسمرب جلنة اخلرباء املشكلة بقرار من رئيس جملس الوزراء رقم ٣211 لسنة 2019، برئاسة 
نائب وزير املالية للسياسات املالية،  حيث تم استعراض النتائج التي تم التوصل إليها يف عملية طرح تقديم وتشغيل اخلدمات باملتحف املرصي 
الكبري، متهيدا لإلعالن عن التحالف الفائز قريبا، والتي يعقبها إبرام التعاقد مع التحالف الفائز بتشغيل خدمات املتحف.وشارك الوزير يف هذا 

االجتامع الذي يعترب األخري بالنسبة للجنة.
 إجراء جتربة معايشة لزيارة ذوي القدرات اخلاصة باملتحف

يف إطار اهتامم املتحف بالعمل عىل حتقيق كود اإلتاحة لكافة الزوار، متت دعوة جمموعة من متحدي اإلعاقة وكابتن مرص وإفريقيا يف السباحة 
باألوملبياد اخلاصة، ومدير عام إدارة الرتبية املتحفية لذوي القدرات اخلاصة بقطاع املتاحف بالوزارة، وعضو املجلس القومي للمرأة، وذلك 
املتاحة من املشايات املتحركة واملنحدرات  لعمل جتربة معايشة واقعية متكاملة داخل املتحف وزيارة مجيع األنشطة باستخدام كافة الوسائل 

)الرامب(؛ لتأكيد فاعلية هذه اإلجراءات املعدة خلدمة الزوار من ذوي القدرات اخلاصة. 
رفع السقاالت اإلنشائية من املبنى الرئيسي 

تم خالل شهر ديسمرب رفع مجيع السقاالت اإلنشائية من املبني الرئييس للمتحف الذي شيد عىل مساحة  200 الف مرت مربع، ويتكون من 
قسمني رئيسني: قاعات العرض، ومركز املؤمترات. تضم قاعات العرض قاعة امللك توت عنخ آمون وقاعات العرض الرئيسية، باإلضافة إىل 
املكتبة وقاعة العرض املؤقت وقاعات األنشطة واحلرف املرصية القديمة وخمزن اآلثار األكاديمي ومتحف الطفل.أما القسم الثاين فيضم مركز 
املؤمترات العاملي، قاعة السينام ثالثية األبعاد، املركز التعليمي، و قاعة الواقع االفرتايض، ومنطقة املحالت واملطاعم، وإدارة املتحف، وقاعة 

استقبال كبار الزوار واحلديقة العلوية. 

"رمز الصداقة املصري الياباني" للترويج للمتحف 

ملتابعة  الكبري  املرصي  واملتحف  اليابان  يف  املرصية  السفارة  بني  املستمر  والتنسيق  التعاون  إطار  يف 
"رمز  تصميم  خالل  من  االفتتاح  قبل  للمتحف  الرتويج  عىل  االتفاق  تم  املتحف،  أعامل  مستجدات 
له  بالتسويق  السفارة  تقوم  حيث  اليابان،  يف  املرصية  السفارة  رعاية   حتت  اليابانية"  املرصية  للصداقة 
يف اليابان من خالل املجالت األكثر شعبية هناك. وقام املرشف العام عىل مرشوع املتحف بتصميمه، 
بني  املشرتك  العنرص  يعد  الذي  الشمس  قرص  مع  املتحف  واجهة  فيه  دجمت  جمسم  عن  عبارة  وهو 
احلضارتني املرصية واليابانية، وتم عرض التصميم يف شكله النهائي عيل جملس اإلدارة ، ومتت املوافقة 
عليه .جدير بالذكر ان القائم عىل تنفيذ رمز الصداقه املرصي الياباين هو الفنان املرصي عمر طوسن.

وتقوم جملة "حمطة مرص الدولية" باليابان بتنفيذ احلملة الرتوجيية له، وقد شاركت يف املسابقة التي تقيمها 
هيئة السياحة اليابانية مع 475 جملة أخرى، وفاز "رمز الصداقة املرصية اليابانية" باجلائزة األوىل يف متيز 

التصميم واحلملة الرتوجيية له.
املتحف يصدر كتيًبا بعنوان "لم نتوقف يوما في مواجهة كورونا"

 يف إطار العمل املتواصل وتأكيدا عىل حرص املتحف عىل تطبيق اإلجراءات االحرتازية من أجل سالمة العاملني، أصدر املتحف كتيًبا عنوانه: 
) مل نتوقف يوما يف مواجهة كورونا(؛ وذلك لتوثيق كل اإلجراءات االحتياطية التي اختذها املتحف منذ مارس 2020، ولتحقيق املوازنة بني 

كل عنارص السالمة والصحة واجلودة، بحيث ال يتوقف العمل يوما واحًدا باملتحف.

رمز الصداقة املرصي الياباين
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حرصت املجتمعات القديمة عىل معرفة حساب الزمن وحتديد 
تتبع  يمكن  حيث  لذلك،  وسيلة  أسهل  القمر  وكان  الوقت 

مراحل القمر منذ والدته وحتى أفوله ثم والدته مرة أخرى.
التقويم  باستخدام  كعادته  وتفرد  أبدع  القديم  املرصي  أن  إال 
بمدينة  2421ق.م  عام  اىل  اخرتاعه  يرجع  والذي  الشميس 
قبل  ما  عصور  يف  مرص  مدن  أهم  إحدى  "أون"  الشمس 

األرسات، والتى تقع بمنطقة عرب احلصن احلالية.
لتحديد  وفيضانه  النيل  بنهر  القديم  املرصي  إلرتباط  ونظرًا 
شميس  تقويم  وأدق  أول  إىل  اهتدى  فقد  الزراعة،  مواعيد 
حتى  املستخدم  امليالدي  التقويم  أصل  يعد  )والذى  العامل  يف 
اليوم(، حيث ربطوا بداية الفيضان بظهور نجم الشعرى اليامنية 
"سوتيس" وإقرتانه برشوق الشمس، واعتربوا هذا النجم أحيانًا 
إيزيس جالبة الفيضان التي بكت عىل موت زوجها أوزيريس 

فمألت دموعها النهر وأتت بالفيضان.
وتم  العام،  أيام  أول  القديم  املرصي  بدأ  اليوم  وبداية من هذا 
تقسيم العام إىل ثالثة فصول لكي تتناسب مع الدورة الزراعية، 
"آخت"،  الفيضان  فصل  وهو  األول  بالفصل  تبدأ  والتى 
الثالث هو  "برت" والفصل  الثاين هو فصل اإلنبات  والفصل 
فصل الصيف أو احلصاد "شمو"، وقد تم تقسيم كل فصل إىل 
أربعة شهور أي 12 شهرًا متثل شهور العام وكل شهر مقسم إىل 
٣0 يومًا بإمجايل ٣٦0 يومًا وتم إضافة 5 أيام هناية كل عام وهي 

أيام النسيئ اخلمس ليصبح العام ٣٦5 يومًا.
وكان من الواجب إضافة ربع يوم إىل كل عام وهو ما مل حيدث 

والذي أدى بدوره إىل حدوث فارق يوم كل 4 أعوام، وعرشة أيام كل 40 عامًا عن إقرتان نجم الشعرى اليامنية برشوق الشمس مع وصول 
الفيضان وبداية العام الفعيل اجلديد وهو ماتم تداركه يف عهد امللك بطلميوس الثالث عام 28٣ ق.م ىف مدينة االسكندرية بإضافة يوم كل أربعة 
أعوام اىل أيام النسيئ اخلمسة وهو ما نعرفه اليوم بالسنة الكبيسة. والزال هذا التقويم مستخدمًا حتى اليوم يف مرص بام يعرف بالتقويم القبطي. 

                                                                                                                                                                  د. عيل أمحد عيل
       مساعد رئيس قطاع شئون مكتب السيد الوزير

قائمة أعياد معبد كوم امبو والتي تغطي كل ايام السنة


