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بدء مبادرة "شتي في مصر" لتنشيط السياحة الداخلية ١٥ يناير

بدأ يوم 15 يناير تفعيل مبادرة "شتي يف مرص" التي أطلقتها الوزارة ووزارة 
الفندقية، والتي تستمر حتى 28  املنشآت  بالتعاون مع غرفة  املدين  الطريان 
فرباير2021. تأيت هذه املبادرة لتشجيع حركة السياحة الداخلية من خالل 
األقرص  إىل  القاهرة  من  الداخيل  الطريان  تذاكر  أسعار  عىل  ختفيضات  منح 
الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن اإلسكندرية إىل  وأسوان ورشم 
األقرص وأسوان، بسعر موحد ذهاًبا وإياًبا يرتاوح ما بني 1500 إىل 2000 
يف  املشاركة  الفنادق  أسعار  ختفيض  إىل  باإلضافة  الرضائب.  شاملة  جنية 
املبادرة من فئات الثالثة وأربعة ومخسة نجوم والتي ستطبق أسعار تشجيعية 
األعىل  املجلس  قام  وقد  واخلدمة،  والرضائب  الوجبات  شاملة  هبا  لإلقامة 
باملناطق  الكاملة  املرصيني  تذاكر  أسعار  عىل   ٪50 ختفيض  بمنح  لآلثار 
مع  وأسوان،  واألقرص  قنا  بمحافظات  للزيارة  املفتوحة  األثرية  واملتاحف 
التأكيد عىل رضورة االلتزام بكافة االجراءات االحرتازية وضوابط السالمة 
والكافيرتيات  واملطاعم  األثرية  واملواقع  واملتاحف  باملطارات  الصحية 
والفنادق واألتوبيسات السياحية. وقد تم عقد عدة اجتامعات تنسيقية خالل 
الشهر بني الوزير ووزير الطريان املدين لوضع آليات لتنشيط حركة السياحة 
الداخلية ومناقشة تفعيل هذه املبادرة والرتويج هلا. وقامت الوزارة بإطالق 
عىل  للحملة  اعالنية  مساحات  ورشاء  يناير   13 يوم  للمبادرة  تروجيية  محلة 
منصات التواصل االجتامعي  املختلفة ويف اإلذاعة يف مرص، كام تم إطالقها 
عىل بعض القنوات التليفزيونية، باإلضافة إىل  منصات التواصل االجتامعي 
اخلاصة بالوزارة واهليئة املرصية العامة للتنشيط الساحي وقد حرص الوزير 
والذي  املبادرة،  إلطالق  األول  اليوم  يف  أسوان  حمافظة  يف  التواجد  عىل 

تصادف تزامنه مع العيد القومي للمحافظة.



األهرامات تستضيف املنتخبات املشاركة في بطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١

الترويج والتنشيط 

استقبلت منطقة أهرامات اجليزة خالل الشهر املنتخبات املشاركة يف بطولة العامل لكرة اليد للرجال 2021 التي استضافتها مرص من 13 اىل 
31 يناير، حيث نظمت الوزارة هذه الزيارات بالتعاون مع اللجنة املنظمة للبطولة، ومنها منتخبات أملانيا واليابان وفرنسا وسويرسا وأيسلندا 
واجلزائر وأورجواي والكونغو والسويد والنمسا والربتغال وبولندا والربازيل، حيث قاموا بالتقاط العديد من الصور التذكارية ونرشها عىل 
مواقع التواصل االجتامعي اخلاصة هبم. وقامت الوزارة ممثلة يف اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي بتوزيع عدد من اهلدايا التذكارية عىل 

أعضاء املنتخبات املشاركة يف البطولة واألجهزة الفنية واإلدارية املصاحبة للفرق، وأعضاء االحتاد الدويل لكرة اليد ترحيبًا هبم.
وقامت الوزارة بإطالق فيلم تروجيي ورشاء مساحات إعالنية عىل منصات التواصل االجتامعي يف آهم الدول املصدرة للسياحة إىل مرص 
واملشاركة يف البطولة، والصفحات اخلاصة بالبطولة و بالوزارة واهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي، وبالتعاون مع وزارة الطريان املدين 

تم عرض الفيلم عىل الشاشات املوجودة بصاالت مطار القاهرة الدويل، وذلك للرتويج للبطولة وللمقاصد السياحية املرصية.

النرشة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املرصية - العدد الثالث عرش -يناير22٠21

املدونون يف األماكن السياحية املرصية املختلفة

العب منتخب الكونغو الشهريمنتخب فرنسا لكرة اليد

تنظيم زيارات تعريفية ملجموعة من املدونني من اململكة املتحدة وأوكرانيا

يف إطار حرص الوزارة عىل حتديث آليات الرتويج السياحي ملرص، ومنها االستعانة باملدونني 
واملؤثرين عىل مواقع التواصل االجتامعي من مجيع دول العامل، ودعوهتم لزيارة مرص، قامت 
من  عدد  بتنظيم  يناير  شهر  خالل  السياحي  للتنشيط  العامة  املرصية  اهليئة  يف  ممثلة  الوزارة 
الزيارات التعريفية ملجموعة من  املدونني واملؤثرين من أوكرانيا  واململكة املتحدة  ومجهورية 
الشيخ  ورشم  واألقرص  بالقاهرة  واألثرية  السياحية  املعامل  ألهم  بزيارات  وقاموا  التشيك، 
والتي  هبم  اخلاصة  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  زياراهتم،  بتوثيق  قاموا  كام  والغردقة. 
تتمتع بعدد كبري من املتابعني، وأشادوا من خالهلا بزيارهتم ملرص وبإجراءات السالمة الصحية 

املطبقة هبا.
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مينا مسعود يزور منطقة األهرامات وأبو الهول

الدولة  الوزير ووزيرة  التقى  باخلارج للرتويج ملرص،  الدولة للهجرة وشئون املرصيني  الوزارة ووزارة  التنسيق والتعاون املشرتك بني  يف إطار 
للهجرة  يوم 13 يناير بالنجم املرصي العاملي مينا مسعود بطل فيلم ديزين الشهري "عالء الدين"، خالل زيارته ملنطقة األهرامات. وقام النجم 
مينا مسعود بالتقاط صور ومقاطع مصورة له باملنطقة وداخل اهلرم األكرب ونرشها عرب صفحاته الرسمية عىل مواقع التواصل االجتامعي، معرًبا 
فيها عن فخره واعتزازه بمرصيته وانتامئه  حلضارهتا العريقة. كام استقبلت منطقة أهرامات اجليزة الطفل ميرسة حممود الفائز بجائزة شخصية 

عام 2020 بالنمسا.

األقصر تستضيف ماراثون مصر الدولي في دورته الـ ٢٨ 

من أمام معبد حتشبسوت بالدير البحري، انطلقت يوم 15 يناير حتت رعاية الوزارة ممثلة يف اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي ووزارة الشباب والرياضة 
وحمافظة األقرص، فعاليات ماراثون مرص الدويل يف دورته الـ 28،  وشارك فيه 23 دولة منها مرص واألردن والسعودية والواليات املتحدة األمريكية وكندا 

وفرنسا وسويرسا وأسرتاليا وانجلرتا وبلجيكا وهولندا وأملانيا واسبانيا وبولندا وايرلندا والربازيل واليابان والصني.

"CNN": مصر من أفضل ٢١ وجهة سياحية آمنة للسفر 

في ٢٠٢١ 

مقصًدا   21 اخلامسة ضمن  املرتبة  لتكون يف  "CNN Travel"مرص  موقع  اختار 
للمقاصد  قائمة  استعرض  يناير،  شهر  يف  نرشه  تم  مصور،  تقرير  يف  سياحًيا  
نرش  كام  اجلديد،  العام  خالل  للزيارة  للسائحني  املوقع  رشحها  التي  السياحية 
"CNN العربية" فيلاًم قصرًيا عن هذه الوجهات السياحية، أشار خالله إىل  موقع 
أن مرص هبا آثار عظيمة وفريدة، كام تناول الفيلم املتحف املرصي الكبري، واصفًا 

افتتاحه باحلدث اهلام.

...وأفضل الوجهات السياحية للسفر طبًقا للتليجراف 

أفضل  تعترب  مرص  أن  إىل  خالله  أشارت  تقريرًا  يناير   26 يوم  الربيطانية  التليجراف  جريدة  نرشت 
املتحدة، وأهنا من  اململكة  بعد رفع سياسة اإلغالق يف  إليها  السفر  التي يمكن  السياحية  الوجهات 
التقرير إىل جتربة  التي حققت انخفاضًا يف معدالت اإلصابة بفريوس كورونا. وأشار كاتب  الدول 
زيارته الفريدة ملرص، حيث تشعر فيها بالدفء والرتحاب وهبا كافة سبل الراحة، مؤكدا أن مرص تطبق 

اإلجراءات االحرتازية والوقائية بشكل جيد.

"تريب أدفايزر": االسكندرية من أفضل الوجهات السياحية لعام ٢٠٢١

مدينة  العامل،  يف  للسفر  منصة  أكرب  يعد   والذي   )Tripadvisor( أدفايزر"   "تريب  موقع  اختار 
 ،2021 لعام  العامل  مستوى  عىل  املسافرين  بني  الرائجة  السياحية  الوجهات  أفضل  كأحد  األسكندرية 
رقم  االسكندرية  وجاءت  سياحية،  وجهة   25 تضمنت   والتي  املوقع  نرشها  التي  للقائمة  طبقا 
.2020 لعام  السياحية  الوجهات  أفضل  من  والغردقة  القاهرة  مدينتي  اختار  قد  املوقع  وكان   ،23 

الوزيران مع مينا مسعود



اكتشافات أثرية 

 كشف أثري جديد باإلسكندرية 
 نجحت البعثة املرصية الدومينيكانية التابعة جلامعة سانتو دومنيجو العاملة بمعبد تابوزيريس ماجنا غرب 
اإلسكندرية، يف الكشف عن 16 دفنة يف مقابر منحوتة يف الصخر من طراز لوكيل )فتحات الدفن احلائطية( 
والتي شاع استخدامها يف العرصين اليوناين والروماين، وقد كشفت البعثة داخل هذه الفتحات عن عدد 
من املومياوات تربز سامت التحنيط يف هذين  العرصين، كام عثر عىل بقايا من الكارتوناج املذهب ومتائم 

من رقاقات ذهبية.

 ..وبقايا حصن روماني بأسوان
  متكنت بعثة املجلس األعىل لآلثار العاملة بموقع حصن شيحة بمحافظة أسوان، من الكشف عن بقايا 
حصن روماين يتضمن بقايا كنيسة من أوائل العرص القبطي، وبقايا معبد من العرص البطلمي، ولوحة من 
احلجر الرميل غري مكتملة، باإلضافة إىل أربعة كتل من احلجر الرميل وإناء من الفخار، وجزء من قبوة من 

الطوب األمحر تعود للعرص القبطي.
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اإلعالن عن تفاصيل أول كشف أثري في ٢٠٢١ مبنطقة سقارة 

البعثة املرصية املشرتكة بني  آثار سقارة، حيث عثرت  يناير عن تفاصيل أول كشف أثري لعام 2021 بمنطقة  الوزارة يوم 16  أعلنت 
تارخيية متنوعة.  أثرية هامة ترجع لعصور  اكتشافات  بمكتبة اإلسكندرية عن  املجلس األعىل لآلثار ومركز زاهي حواس للمرصيات 
فقد عثرت عىل املعبد اجلنائزي اخلاص بامللكة نعرت زوجة امللك تتي، والذي تم الكشف عن جزء منه يف األعوام السابقة للبعثة ويرجع 
لعرص الدولة القديمة، باإلضافة إىل العثور عىل ختطيط املعبد وثالث خمازن مبنية من الطوب اللبن يف الناحية اجلنوبية الرشقية منه، كام تم 
العثور عىل 52 بئرًا  ترتاوح أعامقها ما بني 10 إىل 12، ُعثر بداخلها عىل أكثر من 50 تابوتا خشبيا ترجع لعرص الدولة احلديثة، وتعد هذه 

هي املرة األوىل التي يتم العثور فيها بمنطقة سقارة عىل توابيت يعود عمرها إىل ثالثة آالف عام.

الكشف 

إحدى القطع املكتشفة

التوابيت املكتشفة أحد 

من كشف األسكندرية

موقع الكشف



آثار مستردة

جوالت خارجية

استرداد 5000 قطعة أثرية من الواليات املتحدة األمريكية

منذ عام 2016،  املعنية  األمريكية  والسلطات  املرصية  اخلارجية  مع وزارة  بالتعاون  الوزارة  نجحت جهود 
يف اسرتداد جمموعة كبرية من القطع األثرية املرصية والتي كانت بحوزة متحف "اإلنجيل املقدس" بواشنطن 
بالواليات املتحدة األمريكية، والتي وصلت يوم 27 يناير، وكانت هذه القطع  قد خرجت من مرص بطريقة غري 
رشعية. وتضم ما يقرب من  5000 خمطوط وقطعة من الربدي، مكتوب عليها نصوص باللغة القبطية وباخلط 
اهلرياطيقي والديموطيقي، واللغة اليونانية، وخمطوطات لصلوات دينية مسيحية مدونة بالعربية والقبطية معًا 
أو العربية فقط. هذا باإلضافة إىل عدد من األقنعة اجلنائزية من الكارتوناج وأجزاء من توابيت وروؤس متاثيل 

حجرية وجمموعة من البورترهيات اخلاصة باملتوفني. وسوف يتم إيداع القطع باملتحف القبطي.
أحد األقنعة املسرتدة
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التنفيذي  19 يناير بزيارة إىل العاصمة اإلسبانية مدريد للمشاركة يف فعاليات الدورة رقم 113 للمجلس   – قام الوزير خالل الفرتة من 18 
ملنظمة السياحة العاملية، والتي شارك هبا رئيس وزراء أسبانيا ووزراء ومسئويل السياحة بأكثر من 30 دولة وأعضاء املجلس التنفيذي بمنظمة 
اخلاصة  املوضوعات  من  العديد  مناقشة  تم خالله  والذي  باملنظمة  األزمات  اجتامع جلنة  الزيارة يف  الوزير خالل  العاملية. كام شارك  السياحة 
باإلجراءات االحرتازية واخلطوات الالزمة الستئناف السياحة يف ضوء مستجدات أزمة فريوس كورونا يف العامل والدعوة إىل رضورة التعايش 
ووضع الربوتوكوالت الصحية الالزمة لعودة النشاط السياحي، كام شارك  يف حفل االستقبال الذي أقامه امللك فيليب السادس ملك إسبانيا يف 

قرص الباردو لوزراء السياحة ورؤساء الوفود املشاركة يف فعاليات هذه الدورة.
وعىل هامش مشاركته هبذه الدورة، عقد الوزير عدًدا من اللقاءات مع كبار املسئولني باحلكومة اإلسبانية، حيث اجتمع مع رئيس وزراء إسبانيا، 
والتقى وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة اإلسبانية، وكذلك وزير الدولة لشئون السياحة اإلسباين. وقبيل مغادرته العاصمة اإلسبانية مدريد، 
حرص الوزير عىل زيارة متحف اآلثار القومي بمدريد للتعرف عىل أسلوب العرض املتحفي به وتعزيز أوجه التعاون بينه وبني املتاحف املرصية.

جولة تفقدية مبحافظة أسوان ... وافتتاح معبد إيزيس بعد االنتهاء من مشروع ترميمه

قام الوزير يوم 14 يناير بزيارة ملحافظة أسوان، افتتح خالهلا مع حمافظ أسوان معبد إيزيس 
بعد االنتهاء من مرشوع ترميمه وتطوير ورفع كفاءة اخلدمات السياحية به. 

وخالل الزيارة، قام الوزير بجولة تفقدية ملتحف النوبة، والتقى أصحاب احلرف الرتاثية، كام 
قام برفقة وزير األوقاف وحمافظ أسوان بجولة تفقدية ملرشوعات التطوير والتجميل اجلارية 
بمنطقة السوق السياحي وميدان املحطة، حيث التقى الوزير بعدد من أصحاب البازارات، 

واستمع إىل مشاكلهم والتحديات التي تواجههم.
 كام التقى بحوايل 30 من املستثمرين ومديري الفنادق بمحافظة أسوان وممثيل االحتاد املرصي 
واالستامع  السياحي  القطاع  أحوال  ملناقشة  وذلك  السياحية،  والغرف  السياحية  للغرف 

ملشاكلهم ومقرتحاهتم لدفع وتنشيط احلركة السياحية.

جوالت داخلية وافتتاحات

ملنظمة السياحة العاملية مبدريدانطالق فعاليات الدورة  ١١٣ للمجلس التنفيذي 

الوزير خالل جولته يف السوق السياحي بأسوان

...وخالل مشاركته يف املجلس التنفيذيالوزير يف حفل االستقبال الذي أقامه ملك أسبانيا 



أثناء زيارة كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب

املحلة  وأسقف  الغربية  وحمافظ  املحلية  التنمية  ووزير  الوزير  افتتح 
يف  املقدسة  العائلة  مسار  نقاط  أوىل  يناير،   4 يوم   وتوابعها،  الكربى 
املحافظات الثامنية، بعد أن تم االنتهاء من أعامل تطوير مرشوع مسار 
العذراء  السيدة  كنيسة  زيارة  تم  كام  سمنود.  بمدينة  املقدسة  العائلة 
أحد  تعترب  والتي  الغربية  بمحافظة  سمنود  بمدينة  أبانوب  والشهيد 
املواقع الواقعة عىل مسار العائلة املقدسة والتي تم افتتاحها عام 2016م 

بعد االنتهاء من مرشوع ترميم شامل هلا.

تفعيل نظام احلجز االلكتروني باملتاحف  

بدأت الوزارة يف شهر يناير تفعيل نظام احلجز االلكرتوين ملتحفي رشم الشيخ والغردقة واملتحف 
اإللكرتونية  واملحافظ  الكروت  بواسطة  للحجز   مطّورة  شبابيك  طريق  عن  بالتحرير،  املرصي 
والبطاقات الالتالمسية. وتعد هذه املتاحف هي باكورة تفعيل مرشوع التحول الرقمي خلدمات 
املتاحف واملواقع األثرية والذي بدأته الوزارة بالتعاون مع جمموعة "إى فاينانس" . املرشوع سيتم 
تعميمه بعد ذلك يف 30 متحًفا وموقًعا أثرًيا بمعظم حمافظات مرص السياحية، وتتيح منصة احلجز 
اإللكرتونية  متابعة اإليرادات، وكل ذلك وفقًا لنظام عاملي مستخدم يف مزارات عاملية يف أوروبا 

والواليات املتحدة.

تطبيق تخفيضات إضافية على سعر وقود الطيران

يف إطار حرص الدولة عىل تقديم الدعم املستمر لقطاع السياحة وحتفيز الطريان وبناء عىل ما تم خالل االجتامع بني الوزير ووزير البرتول والثروة املعدنية ووزير 
الطريان املدين يف ضوء التنسيق املستمر والتعاون الكامل بني الوزارات الثالث لدعم هذه القطاعات احليوية، بدأ يوم 21 يناير تطبيق ختفيضات إضافية عىل سعر 

الوقود اخلاص بقطاع الطريان لتصل إىل 15 سنت للجالون الواحد وذلك حتى هناية العام اجلاري.

...وأعمال تطوير نقطة مسار العائلة املقدسة بالغربية 

افتتاح املرحلة األولى من مشروع ترميم متاثيل الكباش مبعابد الكرنك

افتتح الوزير وحمافظ األقرص يف 2 يناير، بحضور األمني العام للمجلس األعىل لآلثار، أعامل املرحلة األوىل من مرشوع ترميم جمموعة من متثال الكباش 
املوجودة خلف الرصح األول بمعابد الكرنك، والتي تضمنت االنتهاء من ترميم 29 متثاالً، كام تم إعطاء إشارة بدء تنفيذ املرحلة الثانية والتي تتضمن ترميم 
باقي جمموعة التامثيل وعددها 19 متثاالً، وتفقد الوزير أعامل حفائر البعثة األثرية املرصية بطريق املواكب الكربى، باإلضافة إىل تفقد أعامل الرتميم ببهو 
األعمدة الكربى، والتقى جمموعة من السائحني باملعبد. وخالل اجلولة، توجه الوزير بصحبة األمني العام للمجلس األعىل لآلثار، إىل منطقة وادي امللوك 
بالرب الغريب حيث تم إعادة افتتاح مقربة امللك رمسيس األول بعد االنتهاء من أعامل ترميمها. وحرص الوزير عىل زيارة السوق السياحي باألقرص ولقاء 

أصحاب البازارات السياحية.

أهم األخبار
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شباك احلجز بمتحف رشم الشيخ

بالسائحني يلتقي  ...والعاملني بمرشوع ترميم متاثيل الكباشالوزير 



أثناء تسلم اجلائزة 

أهم األخبار

انتهاء إجراءات حتديث الهيكل التنظيمي للوزارة ... وندب أول وكيل دائم لها 

أصدر الوزير خالل الشهر قرارًا باعتامد اهليكل التنظيمي للوزارة عقب االنتهاء من حتديثه، وذلك يف ضوء صدور قرار رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم 
واإلدارة بشأن اعتامد جدول الوظائف القيادية للوزارة، ليشمل اهليكل التنظيمي لديوان عام الوزارة وظيفة الوكيل الدائم وثالثة إدارات مركزية 
هي: اإلدارة املركزية لرشكات السياحة، اإلدارة املركزية للمنشآت الفندقية واملحال واألنشطة السياحية، واإلدارة املركزية لشئون مكتب الوزير. 
ويف سياق متصل، أصدر الوزير،  قرارًا وزاريًا بندب رئيس اإلدارة املركزية للمكاتب الداخلية للقيام بمهام واختصاصات وظيفة الوكيل الدائم 

لوزارة السياحة واآلثار، لتكون أول وكيل دائم للوزارة بعد إعادة اهليكلة، وذلك حلني شغل الوظيفة بالطريق امُلقرر قانونا.

جلنة السياحة والطيران توافق على مشروع إنشاء البوابة املصرية للعمرة ومنحة ٢٠٠ ألف 

يورو لدعم بيئة عمل آمنة للمرأة بالقطاع 

وافقت جلنة السياحة والطريان املدين بمجلس النواب املرصي يف اجتامعها يوم 24 يناير، عىل مرشوع القانون املقدم من احلكومة بشأن إنشاء 
البوابة املرصية للعمرة.

كام وافقت يف جلستها  التي عقدت يوم 17 يناير، عىل قرار رئيس اجلمهورية بشأن املوافقة عىل اخلطابات املتبادلة بني احلكومة، والوكالة اإلسبانية 
للتعاون الدوىل من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة املرصية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مرشوع دعم هتيئة بيئة عمل آمنة حتقق 

املساواة للمرأة ىف قطاع السياحة.

برنامج دعم فني بالتعاون مع البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية ومنظمة السياحة 

العاملية 

أطلقت الوزارة ووزارة التعاون الدويل خالل الشهر برنامج الدعم الفني لتنمية املوارد البرشية يف قطاع السياحة يف مرص، مع البنك األورويب إلعادة 
اإلعامر والتنمية ومنظمة السياحة العاملية، والذي هيدف إىل بناء القدرات البرشية وتطوير اهلياكل اإلدارية للهيئات التابعة لوزارة السياحة واآلثار والقطاع 

السياحي اخلاص، واملسامهة يف تطوير آليات سياسة الرتويج السياحي.

اجلائزة السنوية ملركز زاهي حواس للمصريات ألفضل أثري ومرمم لعام ٢٠٢٠

قام الدكتور زاهي حواس يف تقليد سنوي منذ عام 2018، بتسليم اجلائزة السنوية 
ملركز زاهي حواس للمرصيات ألفضل أثري ومرمم لعام 2020، بحضور الوزير 
واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار. فقد حصل عىل جائزة أفضل أثري كل من 
األستاذ صالح املاسخ كبري مفتيش آثار الكرنك عن أعامل حفائر طريق الكباش، 
واألستاذ حممد وهب اهلل، مفتش اآلثار بتونا اجلبل عن أعامل حفائر تونا اجلبل، كام 
حصل األستاذ سعدي عوض مدير ترميم بمعبد الكرنك عىل جائزة أفضل مرمم 

عن أعامل ترميم كباش معبد الكرنك.

املتاحف املصرية حتتفل بعيد الشرطة

عام،  كل  من  يناير   25 يوافق  الذي  املرصية  الرشطة  عيد  بمناسبة 
اليوم بعرض قطًعا متميزة  املتاحف املرصية هبذا  احتفلت عدد من 
هبا. فقد خصص متحف الرشطة القومي قاعة "معركة اإلسامعيلية" 
لعرض جمموعة من األسلحة التي استخدمت ىف معركة اإلسامعيلية 
يف 25 ينــاير عام 1952، و ماكيت جيسد مرسح األحداث،  ختليًدا  
لذكرى هذه املعركة  وتقديرا لدور وتضحيات رجال الرشطة املرصية 
يف الدفاع عن الوطن. وقام املتحف املرصي بالتحرير بعرض "رأس 
امللوك  أنه أحد أهم  كقطعة الشهر حيث  الثالث"  امللك سنورست 

الذين أقاموا احلصون لتأمني احلدود املرصية.

باملواقع  مجاًنا  احلوارية  البرامج  تصوير 

واملتاحف األثرية 

اختذ جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار  يف اجتامعه يوم  26 يناير 
برئاسة الوزير قراًرا بالسامح للقنوات املرصية والعربية واألجنبية 
إلجراء برامج حوارية جماًنا باملواقع واملتاحف األثرية املفتوحة 
وفًقا  االحرتازية  اإلجراءات  بكافة  التام  االلتزام  مع  للزيارة 
جلدول معتمد تقدمه القناة مع سداد القيمة املستحقة لصندوق 

العاملني عن كل حلقة.
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إهداء مركبة أثرية ملتحف البريد املصري

بمناسبة قرب افتتاح متحف الربيد املرصي بعد تطويره، أهدت الوزارة إىل وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مركبة أثرية كانت ضمن مقتنيات متحف املركبات امللكية، لتنضم 
إىل مقتنيات متحف الربيد عىل سبيل اإلعارة. وكانت هذه املركبة تستخدم يف نقل املواد 
الربيدية واستقبال الربيد من حمطات القطار ونقلها للمدن الصغرية. وقد كانت مثل هذه 
املركبات متواجدة يف انجلرتا ىف عام 1880، حيث كانت خمصصة لنقل األمتعة والربيد 

اخلاص بامللك يف القرن العرشين.

املركبة املهداة ملتحف الربيد

بازارًا في٢٠٢٠ على ترخيص  حصول ١٨٠ 

سياحي

ببيع  تقوم  التي  البازارات  حصول  عىل  الوزارة  حرص  إطار  يف 
املنتجات السياحية عىل ترخيص منها حتى يتسنى متابعة أنشطتها 
 180 حصل  للسائحني،  املقدم  واملنتج  اخلدمة  جودة  من  والتأكد 
البحر األمحر  بازارًا  عىل مستوى اجلمهورية وباألخص يف حمافظة 
بتوفيق  قاموا  أن  بعد  سياحي  ترخيص  عىل   2020 عام  خالل 
عن  هلم  التوعوية  احلمالت  من  بعدد  الوزارة  وقامت  أوضاعهم. 
أمهية الرتخيص السياحي وتعريفهم بالتيسريات التي تقدمها الوزارة 

للحصول عليه.

حصول الفنادق على شهادة السالمة الصحية 

وصل عدد الفنادق  احلاصلة عىل شهادة السالمة الصحية املعتمدة 
الفندقية،  املنشآت  وغرفة  والسكان  الصحة  ووزارة  الوزارة  من 
عىل  حمافظة   23 بـ  ثابًتا  فندقا   711 إىل  يناير،  شهر  هناية  حتى 
وذلك  الشهادة،  هذه  عىل  عائاًم   ً فندقا  و75  اجلمهورية،  مستوى 

بعد استيفائهم لكافة الضوابط التي وضعتها الوزارة. 
ويف سياق  متصل، تم تكثيف جلان للمرور والتفتيش عىل املنشآت 
الفندقية والسياحية والبازارت للتأكد من التزامها بتطبيق القرارات 

وضوابط واختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيال املخالف منها.

اجتماع مع محافظ البنك املركزي ووزير املالية لبحث آليات مساندة القطاع السياحي 

اجتمع خالل شهر يناير عرب الفيديو كونفرانس، كل من الوزير ووزير املالية وحمافظ البنك املركزي، يف حضور نائب املحافظ، وعدد من قيادات البنوك، ورئيس 
جملس إدارة االحتاد املرصي للغرف السياحية، ورؤساء جمالس إدارة غرفة املنشآت الفندقية وغرفة رشكات ووكاالت السفر والسياحة، وبعض املستثمرين 
السياحيني، وذلك لبحث آليات مساندة القطاع  ملواجهة أزمة فريوس كورونا، وتم خالل االجتامع مناقشة سبل تذليل العقبات التي تواجه املستثمرين يف 
احلصول عىل التسهيالت االئتامنية يف إطار مبادرة البنك املركزي بضامن وزارة املالية لدعم قطاع السياحة بمبلغ 3 مليار جنيه مرصي وبسعر فائدة 5٪ والتي يتم 
من خالهلا متويل الرواتب ومرصوفات التشغيل، وتلك اخلاصة بإحالل وجتديد املنشآت الفندقية والسياحية بسعر فائدة 8 ٪ . وقد تم مناقشة بعض املقرتحات 

حلل تلك املشكالت. 

بدء مناقشات مشروع تعديل قانون شركات السياحة

اجتمع  الوزير يوم 25 يناير مع رئيس جملس إدارة االحتاد املرصي للغرف السياحية، ورئيس جلنة تسيري أعامل غرفة رشكات ووكاالت السفر والسياحة، وأعضاء 
جملس إدارة الغرفة، واملستشار القانوين للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، ملناقشة مرشوع تعديل القانون املنظم لرشكات السياحة رقم 38 لسنة 1977 واملعدل 
بالقانون رقم 118 لسنة 1981. وخالل االجتامع تم مناقشة إمكانية تعديل بعض بنود القانون لضامن حقوق رشكات السياحة وحتسني أدائها ملواكبة االجتاهات 
احلديثة يف صناعة السياحة، باالضافة إىل إدراج تعديالت ملواد خدمات الرقمنة وضامن احلوكمة وغريها من التعديالت التي تعود بالنفع عىل القطاع السياحي. 
وقد سبق أن تم االنتهاء من إعداد مرشوع قانون تعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 اخلاص باملنشآت الفندقية والسياحية وارساله ملجلس الوزراء، 
وجيرى تعديل القانون املنظم إلنشاء اإلحتاد املرصي للغرف السياحية والذي يرجع إىل عام 1968، وذلك يف إطار التعاون املستمر بني الوزارة واالحتاد والغرف 

لتحديث كافة القوانني املتعلقة بالنشاط السياحي.

االجتماع اخلامس اللجنة الدائمة لتراخيص املنشآت الفندقية والسياحية

عقد يوم  26 يناير االجتامع اخلامس اللجنة الدائمة لرتاخيص املنشآت الفندقية والسياحية برئاسة الوزير وحضور  رؤساء اهليئات والقطاعات بكافة الوزارات 
واجلهات املعنية بالرتاخيص السياحية ، و تم خالل االجتامع  مناقشة موضوعات تتعلق بتيسري اجراءات استخراج الرتاخيص السياحية للمنشآت الفندقية الثابتة 

والعائمة مع اجلهات املعنية.

تفعيل وحدة احلسابات الفرعية بالوزارة 

اجتمع الوزير ووزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ملناقشة عدد من امللفات املشرتكة بني الوزارتني ومتابعة اخلطط واملستهدفات يف قطاع السياحة، 
وتفعيل وحدة احلسابات الفرعية بوزارة السياحة واآلثار واملتوقفة منذ عام 2017. وهذه الوحدة  متكن الدولة من حتليل كافة البيانات اخلاصة 

بالسياحة بشكل دقيق وبناء اسرتاتيجية حقيقية بمستهدفات واقعية قابلة للتحقق وتتامشى مع رؤية مرص 2030.

اجتماعات ولقاءات 
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اجتماعات ولقاءات 

رئيس مجلس الوزراء يتابع ملفات عمل الوزارة

التقى دولة رئيس جملس الوزراء الوزير يوم 21  يناير 
خالل  الوزير  وأشار  الوزارة،  عمل  ملفات  ملتابعة 
االجتامع إىل أنه منذ استئناف حركة السياحة يف يوليو 
الوافدين  السائحني  عدد  بلغ  املايض  ديسمرب  حتى 
عدد  إمجايل  وسجل  سائح،  مليون   1.4 مرص  إىل 
 3.7 حوايل   2020 عام  خالل  الوافدين  السائحني 
الترشيعات  أهم  إىل  الوزير  وتطرق  سائح.  مليون 
تم  كام  املاضية.  الفرتة  خالل  واملحدثة  الصادرة 
استعرض جهود متابعة قرارات جملس الوزراء لدعم 
إجراءات  يف  السري  إرجاء  ومنها  السياحي،  القطاع 
الفندقية  املرشوعات  عىل  اإلداري  احلجز  توقيع 

والسياحية ملدة عام آخر ينتهى يف 31 ديسمرب 2021، وجدولة املديونيات واملستحقات الناجتة عن أزمة فريوس كورونا )منذ أبريل 2020( 
عىل املنشآت الفندقية والسياحية وذلك ملدة 36 شهرًا اعتبارًا من التاريخ املقرر لبدء السداد )مايو 2021(، وإرجاء سداد نسبة من املستحقات 
نظري االستهالك الشهري للكهرباء والغاز واملياه اعتبارًا من 1 يناير حتى 30 أبريل 2021، مع استمرار إرجاء حتصيل املديونيات املستحقة نظري 
االستهالك خالل األزمات السابقة حتى 30 أبريل 2021، فضاًل عن إعفاء العقارات املبنية املستخدمة فعليًا يف األنشطة اإلنتاجية واخلدمية يف 
املجاالت السياحية والفندقية اعتبارًا من 1 يناير حتى 30 أبريل 2021.كام تناول ا إجراءات حصول القطاع السياحي عىل التسهيالت االئتامنية،  

والتنسيق مع وزارة التضامن االجتامعي لرصف دعم للمرشدين السياحيني حتى هناية ديسمرب 2020.

اجتماع مجلس ادارة الهيئة املصرية العامة للتنشيط السياحي

نائبة الوزير لشئون السياحة، والرئيس  يناير اجتامع جملس إدارة اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الوزير، وحضور  ُعقد يوم 25 
التنفيذي للهيئة املرصية للتنشيط السياحي، واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار، وأعضاء جملس اإلدارة.  وخالل االجتامع تم مناقشة العديد 
من املوضوعات اهلامة، منها استعراض آخر مستجدات إجراءات التعاقد مع أحد املكاتب الدولية الكربى املتخصصة إلعداد اسرتاتيجية إعالمية 
للرتويج والتنشيط للسياحة املرصية متهيدًا إلطالق محلة تروجيية دولية ملدة 3 سنوات تبدأ يف يوليو املقبل. كام تم املوافقة عىل امليض قدمًا يف إطالق 
محلة تروجيية لتنشيط السياحة يف األسواق العربية، هذا باإلضافة إىل مناقشة أعامل حتديث املوقع االلكرتوين للهيئة، وإنشاء تطبيق عرب التليفون 

املحمول للرتويج للسياحة املرصية.

اجتماع مشترك بني جلنتي الترويج واملعارض اخلارجية، والفعاليات واألحداث الداخلية

عقد الوزير يوم 10 يناير اجتامعًا مشرتكًا، مع أعضاء جلنتي "الرتويج واملعارض اخلارجية"، و"الفعاليات واألحداث الداخلية"، وذلك نظرًا ملا 
تتطلبه املرحلة احلالية من أعامل للرتويج للسياحة املرصية داخليًا وخارجيًا، وال سيام مع إطالق "مبادرة شتي يف مرص" لتنشيط حركة السياحة 
الداخلية، ويف ظل االستعداد للرتويج للسياحة العربية، وتزامنًا مع قيام الوزارة بالتعاقد مع أحد املكاتب الدولية املتخصصة لعمل اسرتاتيجية 

إعالمية للرتويج والتنشيط. وخالل االجتامع تم مناقشة العديد من املوضوعات ذات الصلة ومنها تطوير املوقع اإللكرتوين للهيئة.

استقبال رئيس منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا مباريوت العاملية
 

استقبل  الوزير يوم 7 يناير رئيس منطقة أوروبا والرشق األوسط وأفريقيا  برشكة ماريوت العاملية والوفد املرافق له، حيث تم  استعراض سياسة 
الرشكة فيام خيص التوسع يف إنشاء الفنادق بصفة عامة وتوجهها احلايل إىل إنشاء فنادق ذات الثالثة واألربعة نجوم، ورغبة الرشكة يف إقامة مثل هذه 
النوعية من الفنادق يف مرص. تعترب رشكة ماريوت العاملية رشكة ضيافة متنوعة أمريكية تدير جمموعة واسعة من الفنادق واملنتجعات وتدير أكثر من 

25 فندًقا يف خمتلف املحافظات املرصية.

...ورئيس مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي لشركة أوراسكوم لالستثمار

استقبل الوزير يوم 31 يناير رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي لرشكة أوراسكوم لالستثامر، وذلك ملناقشة آخر مستجدات األعامل بمرشوع 
تقديم وتشغيل ورفع كفاءة اخلدمات السياحية املقدمة للزائرين بمنطقة أهرامات اجليزة. وخالل اللقاء تم االتفاق عىل أنه سيتم افتتاح مطعم 
آخر مكشوف باملنطقة قبل حلول شهر رمضان املبارك، والذي سيكون ذو تصميم عىل الطراز البسيط من مواد طبيعية بدون أي بناء أو إنشاءات 
طبًقا الشرتاطات املنطقة األثرية. كام أنه من املقرر أن يتم البدء يف توريد عدد من احلافالت الكهربائية الصديقة للبيئة والتي سيتم تشغيلها يف 

مسار منطقة الزيارة هبذه املنطقة األثرية.

جانب من اإلجتامع مع رئيس الوزراء
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املتحف القومي للحضارة املصرية 

 عقد االجتماع الثاني ملجلس إدارة هيئة املتحف

ترأس الوزير يوم  24 يناير بمقر املتحف بالفسطاط، االجتامع الثاين ملجلس إدارة هيئة املتحف القومى للحضارة املرصية، والذي تناول مناقشة العديد من 
املوضوعات اهلامة منها اعتامد  مقرتح اهليكل التنظيمي هليئة املتحف، واعتامد خطة العمل اخلاصة باهليئة مع منظمة اليونسكو ملدة عامني. وعىل صعيد آخر 
تم تركيب اإلضاءة اخلارجية  للقطع األثرية خارج الفتارين بقاعة العرض املركزى املزمع افتتاحها قريبا، كام تم نقل بعض القطع األثرية من خمزن الفسطاط 

اىل املتحف.

متاحف جديدة

 متحف عواصم مصر يستعد لالفتتاح قريًبا 

مرص بالعاصمة اإلدارية اجلديدة ملتابعة مستجدات األعامل به، منها جولة قام الوزير خالل الشهر بعدد من اجلوالت التفقدية ملتحف عواصم 
مع مستشار  رئيس اجلمهورية للشئون املالية  يوم 12 يناير، باإلضافة إىل جولتني يومي 23 و27يناير، وذلك للوقوف عىل التجهيزات النهائية 
داخل املتحف متهيًدا الفتتاحه يف فرباير، وذلك وفًقا لسيناريو العرض املتحفي، حيث تم التوجيه بعمل بعض التعديالت عىل أماكن عرض 
بعض القطع األثرية وبعض اللوحات اإلرشادية إلثراء العرض املتحفي وتقديم جولة أثرية فريدة وأكثر تشويقا يشعر من خالهلا الزائر بعظمة 
احلضارة املرصية العريقة.  وقد استقبل املتحف خالل الشهر عددًا من القطع األثرية من املتحف املرصي بالتحرير، ومتحف الفن اإلسالمي، 

ومتحف جاير آندرسون، واملتحف القبطي.
التجهيزات نهائية ملتحف مطار القاهرة الدولي

تتم حالًيا أعامل التجهيزات النهائية بمتحف مطار القاهرة الدويل بصالة 2، حيث تم وضع اجلزء األكرب من ڤتارين العرض، وجاري االنتهاء من نقل القطع 
وقد استقبل  التاريخ املرصي عرب العصور املختلفة.  املقرر والذي يسلط الضوء عىل نقاط مضيئة يف  املتحفي هلا طبقا للسيناريو  األثرية وإعداد العرض 
املتحف خالل الشهر جمموعة من النامذج األثرية لعرضها ببيت اهلدايا اخلاص به، وذلك يف إطار االستعدادات النهائية لالفتتاح الوشيك للمتحف. يعد بيت 
اهلدايا بمتحف املطار أحد أهم املنافذ لبيع املستنسخات األثرية، وتعد هذه النامذج املعروضة هي باكورة إنتاج مصنع املستنسخات األثرية اجلديد والذي يعد 

األول من نوعه يف مرص والرشق األوسط ومن املقرر افتتاحه قريًبا.

تفقد متحف عواصم مرص

من داخل معامل الرتميم باملتحف

باملتحف الرئيسية  القاعة 

من معروضات املتحف

قالدة لألميرة نفرو بتاح ابنه امللك امنمحات الثالث

 دولة وسطى - هوارة
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املتحف املصرى الكبير

عقد االجتماع األول ملجلس إدارة هيئة املتحف بتشكيله اجلديد 

بعد صدور قرار دولة رئيس جملس الوزراء يف ديسمرب املايض بتشكيل وتنظيم عمل جملس إدارة هيئة املتحف املرصي الكبري برئاسة الوزير، ُعقد 
يوم 11 يناير االجتامع األول ملجلس إدارة هيئة املتحف بتشكيله اجلديد والذي يضم نخبة من اخلرباء يف جماالت اآلثار والسياحة واالقتصاد 
واالستثامر واالدارة والقانون. وخالل االجتامع تم استعراض فلسفة سيناريو العرض املتحفي ،وعدد من املوضوعات من أبرزها اعتامد موازنة 

املتحف للعام املايل 2021/ 2022م،  واملوافقة عىل االستعانة بخرباء من اليابان يف خمتلف املجاالت باملتحف بالتعاون مع هيئة الچايكا.
متابعة مستجدات األعمال باملتحف

عقد الوزير بمقر املتحف املرصي الكبري يوم 24 يناير، اجتامعًا موسعًا مع قيادات املتحف واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار ورئيس قطاع املتاحف 
باملجلس، ملناقشة آخر مستجدات األعامل باملتحف. وتم استعراض آخر تطورات األعامل بالعرض املتحفي بقاعات امللك توت غنخ آمون والدرج العظيم، 
وأعامل تثبيت متاثيل امللك سنورست األول يف مكان عرضها النهائي وغريها من املوضوعات، باإلضافة إىل  آلية التنسيق لبدء عرض القطع األثرية الثقيلة 
باملرحلة الثانية والتي تضم القاعات الرئيسية التي ستعرض قطعًا أثرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العرص اليوناين الروماين، حيث تم االنتهاء من نقل 
وترميم 549 قطعة أثرية، وجاري استكامل نقل 186 آخرين، باإلضافة إىل مناقشة مستجدات أعامل الطرح والتعاقد مع التحالف الذي سيقوم بتقديم 

وتشغيل اخلدمات باملتحف.

انتهاء األعمال األثرية لتثبيت مسلة امللك رمسيس الثاني

شهد املتحف يوم 4 يناير االنتهاء من مجيع األعامل األثرية املتعلقة بتثبيت وتدعيم مسلة امللك رمسيس الثاين املقرر عرضها أمام املدخل الرئييس للمتحف 
مع مراعاة السالمة اإلنشائية، وذلك بالتعاون بني مركز الرتميم باملتحف وفريق عمل املجلس األعىل لألثار. تقع املسلة املعلقة يف البهو اخلارجي عىل مساحة 

تبلغ 28 ألف مرت مربع، ويتيح هذا التصميم للزائر رؤية اخلرطوش النادر الذي حيمل اسم امللك أسفل املسلة.

املتحف يستقبل رئيس مفوضية االحتاد اإلفريقي

والوفد  اإلفريقي  اإلحتاد  مفوضية  رئيس  يناير،   31 يوم  املتحف،  استقبل 
يف  باملتحف  األثرية  للشئون  الوزير  مساعد  اصطحبهم  حيث  له،  املرافق 
والبهو حيث  به،  املختلفة  واملعامل  اآلثار  ترميم  مركز  زيارة  جولة تضمنت 
متثال امللك رمسيس الثاين وعامود امللك مرنبتاح ومتثالني ملكيني من العرص 

البطلمي، باإلضافة إىل الدرج العظيم وما به من آثار ضخمة.
رئيس مفوضية اإلحتاد األفريقي داخل معمل الرتميم
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رئيس التحرير:  رنا جــوهــر
مدير التحرير:   محـمـد سـعـد

العمل فريق 
ابتسام  يحيى 
 كريم الريدي

الـشـيــمـي   مـــروة         تصـميــم: 
        طباعة: مطابع وزارة السياحة واآلثار

Ministry of Tourism  and Antiquities
ministry_ tourism_ antiquities

@TourismandAntiq

مشهد امليالد

األخيرة

www.egymonuments.gov.egأعداد النرشة
للتواصل

يعترب عيد امليالد أحد أهم األعياد الدينية الذى يتم االحتفال 
مظاهر  وتتنوع  يناير   7 يوم  املرصية  القبطية  الكنيسة  يف  به 
عيد  ويرتبط  وثقافًيا،  واجتامعًيا  دينًيا  امليالد  بعيد  اإلحتفال 
والتي  املسيح،  السيد  ميالد  بمشاهد  وثيًقا  ارتباًطا  امليالد 
بالطقس  املرتبطة  الفنية  األيقونات  يف  بارز  بشكل  تظهر 

الكنيس لزخرفة الكنيسة القبطية.
ويعد عيد امليالد موضوًعا هاًما يف الفن املسيحي منذ القرن 

الرابع وحتى الوقت احلارض.
كام تم تصوير مشهد امليالد يف العديد من الكنائس واألديرة 
القديمة يف مجيع أنحاء مرص، من أمهها لوحات دير الرسيان 
القبطي  باملتحف  أخرى  لوحات جدارية  النطرون،  بوادي 

بمرص القديمة، منها "لوحة كنيسة عبد اهلل نرقى" والتي تم 
نقلها  للمتحف من  النوبة. 

ملشهد  أساسًيا  عنرًصا  هو  املسيح"،  "الطفل  مشهد  ويعترب 
ولوحات  أبواب  عىل  امليالد  مشهد  نحت  تم  كام  امليالد، 
خشبية  لوحة  أمهها  ومن  مرص،  يف  الكنائس  تزين  خشبية 
مجيلة وفريدة من نوعها توجد يف كنيسة القديسني رسجيوس 
النقاط  أحد  وهي  القديمة،  بمرص  رسجة(  )أبو  وباخوس 

التي باركتها زيارة العائلة املقدسة.
واملسيح  جالسة،  العذراء  للميالد  األوىل  املشاهد  ُتظِهر   
يشبه  إسطبل  يف  تصويرمها  يتم  ما  وعادة  مذود.  يف  الطفل 
احلظرية، وعادة ما يظهر يف املشهد واحد أو اثنان من الرعاة، 

مرتبة،   العذراء مستلقية عىل  السيدة  املشهد  ُيظهر  الثامن،  القرن  السادس وحتي  القرن  ومنذ  الرشق.  )احلكامء( من  املجوس  أيًضا  وغالًبا 
واملسيح مرة أخرى يرتدي قامًطا يف املذود، ولكن اإلسطبل ال يقع يف حظرية ولكن يف كهف. مع املالئكة حتوم عادة فوق الكهف، وجيلس 
القديس يوسف خارجه. غالًبا ما يكون املجوس والرعاة حارضين. ومثل هذا املشهد نجده ممثال عىل جدران الكنيسة املعلقة بمرص القديمة 

ودير الرسيان بوادي النطرون والدير األمحر بسوهاج. وقد ختتلف املكونات املحددة وفًقا للمساحة املتاحة. 
           د. مارى كيبليان 

                        استاذ مساعد كلية السياحة و الفنادق جامعة حلوان

 مشهد امليالد بدير الرسيان

 مشهد امليالد بالكنيسة املعلقة

Sohag: The Red Monastery (Deir al-Ahmar): Northern semi-dome, Virgin Mary 
nursing Christ -child flanked by four standing Old Testament prophets. From left 
to right: Ezekiel, Jeremiah, Isaiah and Daniel with their open scrolls. On the 
right, St. Paul, Salome (middle right) and Arch[angel] Gabriel (top). Layer four.
. 

وزارة  السياحة واآلثار 
برج مصر للسياحة - ميدان العباسية
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