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وزارة السياحة واآلثار
العدد ١٥ -  مارس ٢٠٢١

بمدينة  األثرية  املستنسخات  مصنع  مارس   ٢٧ يوم  الوزير  افتتح 
وتم  األوسط،  والرشق  مرص  يف  نوعه  من  األول  يعد  والذي  العبور، 
بدأت  حيث  األثرية'،  للنامذج  مرص  'كنوز  رشكة  مع  بالتعاون  إنشائه 
املحيل  السوق  متطلبات  ملواكبة  ونصف  عام  حوايل  منذ  إنشائه  أعامل 
محاية  يف  سيساهم  أنه  إىل  باإلضافة  األثرية،  النامذج  صناعة  يف  والعاملي 
الرتاث احلضاري والثقايف املرصي ومحاية حقوق امللكية الفكرية لآلثار 
املرصية، حيث حيمل كل مستنسخ أثري يتم إنتاجه باملصنع ختاًم خاصًا 
بأنه قطعة مقلدة وصورة  باملجلس األعىل لآلثار، وشهادة معتمدة تفيد 
يمكن  )باركود(  إىل جانب وجود  الوزارة،  إنتاج  من  وأنه  طبق األصل 
باللغتني  القطعة  هبذه  اخلاصة  املعلومات  كافة  عىل  التعرف  خالله  من 
العربية واإلنجليزية. ويضم املصنع وحدات لإلنتاج اليدوي وامُلميكن، 

 وقاعة للعرض، ويعمل به حوايل ١٥٠ من الفنانني واملرممني واحلرفيني املرصيني املتخصصني ذو خربة وكفاءة عالية يف املجال معظمهم من أبناء الوزارة.
ومن املقرر أن يتم افتتاح أول منفذ بيع رسمي هلذه املستنسخات يف املتحف القومي للحضارة املرصية اعتبارًا من ٤ أبريل املقبل بعد افتتاح املتحف رسميًا، 

كام سيتم إتاحة منافذ بيع رسمية هلذه املستنسخات يف كافة املحافظات واملتاحف واألسواق ىف القريب العاجل بام يساهم يف تشجيع الصناعة املرصية.

الوزير أثناء االفتتاح

جانب من النامذج األثرية باملصنع

افتتاح أول مصنع للمستنسخات األثرية في مصر والشرق األوسط
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أهم األخبار

مارس   ٢٨ يوم  الوزراء  جملس  رئيس  دولة  ترأس 
بحضور  واآلثار،  للسياحة  الوزارية  اللجنة  اجتامع 
الوزير ووزراء الثقافة واملالية والتنمية املحلية والصحة 
والسكان والبيئة والطريان املدين، ومدير إدارة املتاحف 
السياحة،  لقطاع  الداخلية  وزير  ومساعد  العسكرية، 
السياحية، وعدد من  للغرف  ورئيس االحتاد املرصي 
النهائية حلدث  الرتتيبات  املسئولني. وناقش االجتامع 
أبريل   3 يوم  املقرر  امللكية  املومياوات  نقل  موكب 
احلركة  استعراض  االجتامع  خالل  تم  كام  املقبل، 
السياحية الوافدة إىل مرص خالل الفرتة من يناير ٢٠٢٠ 
إيل فرباير ٢٠٢١، حيث أشار الوزير إىل أن هناك أكثر 
من مليوين سائح زاروا مرص منذ استئناف السياحة يف 

الفرتة من يوليو ٢٠٢٠ وحتي فرباير ٢٠٢١.
عىل  الوزارية  اللجنة  وافقت  االجتامع،  وخالل 

استمرار العمل بعدد من التيسريات السابقة لدعم قطاع السياحة حتى 3١ أكتوبر ٢٠٢١ متهيدًا لعرضها عىل جملس الوزراء، كام تم استعراض آخر 
املستجدات ذات الصلة بقطاع السياحة، حيث أشار الوزير إىل افتتاح مصنع املستنسخات األثرية، واالنتهاء من إعداد املسودة النهائية من مرشوع 
العمرة  بوابة  قانون  النواب عىل مرشوع  موافقة جملس  العدل، وكذا  بوزارة  الترشيع  قطاع  بالتنسيق مع  اجلديد  والسياحية  الفندقية  املنشآت  قانون 
املرصية. كام تناول االجتامع احلديث عن أوجه الرتويج السياحي التي قامت هبا الوزارة، وإعداد فيلم عن جهود الدولة يف جمال اآلثار متهيدًا إلطالقه 

يوم 3 أبريل املقبل.

... ويلتقي عدد من املستثمرين السعوديني

من  عدد  مع  مارس    ١٤ يوم  الوزراء  جملس  رئيس  دولة  التقى 
التخطيط  ووزيرة  الوزير  بحضور  السعوديني،  املستثمرين 
أكد  حيث  السياحية،  التنمية  هيئة  ورئيس  االقتصادية  والتنمية 
املستثمرين  بكافة  املرصية  احلكومة  ترحيب  عىل  الوزراء  رئيس 
الراغبني يف التوسع يف االستثامر يف السوق املرصي، وحرصها عىل 
اجلاذب  املناخ  وهتيئة  املعوقات  كافة  تذليل  عىل  العمل  استمرار 
للمزيد من االستثامرات اخلارجية يف خمتلف القطاعات، مشريًا إىل 
أن مرص هبا العديد من الفرص الواعدة التي يمكن االستفادة منها 
االجتامع  خالل  املستثمرون  عرض  جانبهم،  ومن  مثىل.  بصورة 
تقريرًا حول املوقف الراهن الستثامراهتم يف مرص،  وكذا اخلطط 
ضوء  يف  املقبلة  الفرتة  خالل  االستثامرات  هذه  لزيادة  املستقبلية 

خربهتم الكبرية يف العمل بالسوق املرصي.

... ويتفقد برفقة الوزير عددًا من مناطق القاهرة التاريخية

قام دولة رئيس جملس الوزراء برفقة الوزير وحمافظ القاهرة يوم ١3 مارس، بجولة تفقدية لعدد من مناطق القاهرة التارخيية، بحضور عدد من قيادات الوزارة 
واألثريني؛ وذلك للوقوف عىل الوضع القائم حاليًا يف هذه املنطقة، واستعراض كافة التفاصيل املتعلقة باملرشوعات املقرتح تنفيذها لتطويرها. وقد تم خالل 
اجلولة تفقد شارع اخليامية ووكالة "رضوان بك"، خالل جولته باملنطقة إىل رشح رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية بالوزارة، حول تاريخ املنطقة ومراحل 

تطوير القاهرة التارخيية والتي تضم شارع املعز، ووكالة الغورية، وشارع اخليامية.

انطالق فعاليات بورصة برلني السياحية ITB هذا العام افتراضيًا

شاركت الوزارة خالل الفرتة من 9 وحتى ١٢ مارس يف بورصة برلني السياحية ITB التي انعقدت افرتاضًيا هذا العام بمشاركة خرباء القطاع السياحي من 
مجيع أنحاء العامل، واستعرض الوزير أثناء مشاركتة يف البورصة، خطة مرص اخلاصة بالسياحة اآلمنة، حيث أشار إىل إمكانية السفر اآلمن إىل مرص بالرغم 
من استمرار وجود أزمة الوباء العاملي كوفيد ١9، وأن احلفاظ عىل صحة مجيع السائحني واملواطنني والعاملني بالقطاع السياحي يأيت عىل رأس أولويات 
خطة عمل الوزارة. وعىل هامش فعاليات البورصة، شاركت نائب الوزير لشئون السياحة يف جلسة حوارية بعنوان "منتدى إدارة املقاصد وقادة الفكر" كام 
عقد الرئيس التنفيذي للهيئة املرصية العامة للتنشيط السياحي جمموعة من اللقاءات املهنية واإلعالمية من بينها لقاء مع منظم الرحالت األملاين TUI الذي 
يعد أكرب منظم رحالت بالسوق األملاين لبحث آليات تعزيز التعاون املشرتك خالل الفرتة املقبلة ودفع احلركة السياحية الوافدة ملرص من السوق األوروبية 

بصفة عامة والسوق األملاين بشكل خاص.

 رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة واآلثار 

جانب من جولة رئيس الوزراء

جانب من االجتامع
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الترويج والتنشيط 

حملة دعائية دولية للترويج ملوكب املومياوات امللكية على منصات التواصل االجتماعي

ىف إطار الرتويج ملوكب املومياوات امللكية الذي من املقرر أن يشهده العامل يف 3 إبريل املقبل، قامت الوزارة ممثلة يف اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي، 
بدءًا من ٢٥ مارس، بإطالق محلة دعائية دولية للرتويج للموكب عىل منصات التواصل االجتامعي العربية والدولية وخاصة يف األسواق الرئيسية املصدرة 
الرسمية  الصفحات  ليتم وضعها عىل  لغة خمتلفة،  إىل ١٤  للحدث  الرتوجيية  واألفالم  املواد  كافة  ترمجة  الدعائية  احلملة  تتضمن هذه  ايل مرص.  للسياحة 
للوزارة وللهيئة عىل مواقع التواصل االجتامعي انستجرام والفيس بوك وتويرت You Tube يف األسواق العربية والدولية.  كام تضمنت رشاء مساحات 
إعالنية عىل هذه املواقع للرتويج هلذا احلدث يف عدد من األسواق السياحية اهلامة، من بينها السعودية، واإلمارات العربية املتحدة، وبيالروسيا، وأوكرانيا، 
وإنجلرتا، واليابان، والواليات املتحدة األمريكية، وإيطاليا، وفرنسا، وأملانيا. ويف إطار إتاحة الفرصة يف العديد من الدول ملتابعة هذا احلدث، ستقوم عدد 
من القنوات التليفزيونية العاملية والعربية بنقله عىل اهلواء مبارشة، باإلضافة إىل أنه سيتم عمل بث مبارش Live streaming له عىل قناة اليوتيوب الرسمية 
للهيئة Experience Egypt وقناة يوتيوب الرسمية للوزارة، كام ستقوم عدد من املواقع اإللكرتونية بنقل هذا البث من خالل قناة اليوتيوب. ويف إطار 
االستعدادات النهائية للموكب، عقد الوزير عدًدا من االجتامعات ملتابعة التجهيزات النهائية وكافة تفاصيل هذا احلدث الفريد إلخراجه باملظهر احلضاري 
الذي يليق بمكانة مرص وبعظمة األجداد وعراقة احلضارة املرصية. كام أطلقت الوزارة فيلاًم تروجييًا بمشاركة عدد من الفنانني املرصيني، يتضمن حمتوى 
حرصي عن تاريخ كل من ال ٢٢ مومياء ملكية التي ستنقل واملتحف املرصي بالتحرير واملتحف القومي للحضارة املرصية، وأهم مقتنياهتم األثرية الفريدة.

انطالق حملة "اكتشف مصر" من محافظة الفيوم 

انطلقت من حمافظة الفيوم أوىل الرحالت السياحية التي تنظمها الوزارة ممثلة يف اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي، ضمن محلة "اكتشف مرص" والتي 
تم إطالقها هبدف نرش الوعي السياحي واألثري لدى كافة فئات املجتمع وتعريفهم باملقاصد السياحية يف خمتلف املحافظات املرصية وتنشيط حركة السياحة 
الداخلية وذلك بمشاركة عدد من شباب املدونني واملؤثرين املرصيني املهتمني بالسياحة والسفر والذين يتمتعون بنسبة متابعة عالية عىل منصات التواصل 

االجتامعي املختلفة.

البعثات األثرية األجنبية العاملة في مصر تدعو العالم لزيارة مصر 

قام كل من مدير البعثة البولندية العاملة بمعبد الدير البحري، ومدير البعثة الفرنسية العاملة بمنطقة املدامود شامل الكرنك، بتسجيل كلمة من مدينة األقرص، 
لدعوة للعامل إىل زيارة مرص واكتشاف كنوزها األثرية الفريدة. حيث حتدث مدير البعثة البولندية من أمام معبد امللكة حتشبسوت بالدير البحري عن املعبد 
وتارخيه والنقوش الرائعة التي ُتزين جدرانه، كام حتدث مدير البعثة الفرنسية بمنطقة املدامود، عن الدراسات العلمية التي تقوم هبا البعثة، موجهًا الدعوة 

للعامل لزيارة هذه املنطقة واكتشاف ما هبا من كنوز أثرية.
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زوجات سفراء ٢٠ دولة حول العالم في زيارة ملنطقة مجمع األديان مبصر القدمية

نظمت الوزارة يوم ٢3 مارس جولة لوفد من زوجات سفراء ٢٠ دولة أجنبية معتمدة بالقاهرة إىل منطقة جممع األديان بمرص القديمة، زاروا خالهلا 
الكنيسة املعلقة، وكنيسة أيب رسجه، ومسجد عمرو ابن العاص، واملتحف القبطي بجناحيه، ومعبد بن عزرا. وقد شارك يف هذه الزيارة زوجات 
عدد من مساعدي السيد وزير اخلارجية املرصي، وذلك يف إطار الرتويج للمقاصد السياحة املرصية املتنوعة وتعريفهم باحلضارة املرصية العريقة 

واألماكن السياحية املوجودة هبا.

استئناف قطار الشباب وتنظيم زيارات للفوج األول بعدد من األماكن واألثرية باألقصر

... واخرى لوفد من بيالورسيا الى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي بني البلدين

السياحة  وزارات  ممثيل  من  عددًا  يضم  مرص  إىل  بيالروسيا  من  لوفد  زيارة  الشهر  خالل  السياحي  للتنشيط  العامة  املرصية  اهليئة  يف  ممثلة  الوزارة  نظمت 
مرص،  إىل  بيالروسيا  من  السياحية  احلركة  من  مزيد  وجذب  البلدين  بني  السياحي  التعاون  تعزيز  سبل  لبحث  البيالرويس،  والطريان  والنقل  والرياضة 
قاموا خالهلا بزيارة منطقة أهرامات اجليزة، ومدينة رشم الشيخ برفقة الرئيس التنفيذي للهيئة املرصية العامة للتنشيط السياحي، تفقدوا خالهلا اإلجراءات 

 .PCR االحرتازية وضوابط السالمة الصحية التي يتم تطبيقها بالفنادق باملدينة، كام قاموا بزيارة مستشفى رشم الشيخ الدويل، وتفقد معمل إجراء حتليل
البيالروسى من  السوق  بالقاهرة، حيث يعد  الوفد وسفري وقنصل بيالروسيا  السياحة كاًل من أعضاء  الوزير لشئون  نائب  ويف سياق متصل، استقبلت 

األسواق السياحية الواعدة التي حترص الوزارة عىل جذب مزيد من احلركة السياحية الوافدة منها ودعم العالقات املستمرة معها.

تنظيم زيارة تعريفية إلى محافظة جنوب سيناء لعدد من املؤثرين املصريني

استكامالً خلطة الوزارة ممثلة يف اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي يف 
تنظيم زيارات ورحالت تعريفية ملشاهري املدونني واملؤثرين األجانب 
والعرب واملرصيني، نظمت اهليئة خالل شهر مارس زيارة تعريفية إىل 
حمافظة جنوب سيناء لعدد من املؤثرين املرصيني الذين يتمتعون بعدد 
كبري من املتابعني عىل منصات التواصل االجتامعي ترتاوح أعدادهم ما 
بني ٥٠٠ ألف واثنني مليون متابع. وقد اصطحبهم خالل هذه الزيارة 
والقبطية  اإلسالمية  اآلثار  قطاع  ورئيس  للهيئة  التنفيذي  الرئيس 
رشم  بمدينتي  سياحية  جولة  يف  لآلثار  األعىل  باملجلس  واليهودية 

الشيخ وسانت كاترين.

والرياضة،  الشباب  الوزارة ووزارة  بني  بالتعاون  األقرص  أوىل رحالته خالل شهر مارس ملحافظة  وانطالق  الشباب،  قطار  استئناف  بعد 
نظمت الوزارة عدًدا من اجلوالت للمشاركني يف الفوج األول للعديد من املناطق السياحية واألثرية باملحافظة، تضمنت زيارة معبد الكرنك 
الزيارات والتي  البالغة هبذه  الشباب عن سعادهتم  الغريب. وقد أعرب هؤالء  البحري والرب  الدير  الكباش ومعبد  ومعبد األقرص وطريق 

وصفوها باملمتعة.

جانب من زيارة املدونني ملتحف رشم الشيخ
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 األهرامات تستقبل  شخصيات من ٤٠ دولة مشاركة في مؤمتر املجلس األعلى للشئون اإلسالمية

استضافت الوزارة ىف  ١٤ مارس أكثر من ١٢٠ شخصية من أكثر من أربعني دولة من الضيوف املشاركة يف املؤمتر احلادي والثالثني للمجلس األعىل 
للشئون اإلسالمية بوزارة األوقاف، بمنطقة أهرامات اجليزة، وقد رافقهم يف الزيارة وزير األوقاف، حيث زاروا  اهلرم األكرب، ومنطقتي البانوراما 

ومتثال أبو اهلول.

طاقم حاملة املروحيات البرمائية ميسترال الفرنسية يزور أهرامات اجليزة وسقارة

زيارهتم  هامش  عىل  الفرنسية  ميسرتال  الربمائية  املروحيات  حاملة  طاقم  بالتحرير،  املرصي  واملتحف  وسقارة  اجليزة  أهرامات  منطقتي  استقبلت 
ملرص والتي استمرت قرابة اخلمسة أيام،  حيث زاروا يف منطقة األهرامات كل من اهلرم األكرب ومنطقة البانوراما ومتثال أبو اهلول، ويف منطقة آثار 
سقارة هرم زورس املدرج والسريابيوم ومقربة مرييروكا ومنطقة هرم تيتي، أما يف املتحف املرصي بالتحرير زاروا قاعة امللك توت عنخ آمون والقطع 

الرئيسية باملتحف مثل لوحة نارمر ومتثال شيخ البلد وغريها من القطع اهلامة.

سفارة أيرلندا تختار أهرامات اجليزة لالحتفال منها بعيدها القومي 

لعرض  قصري  فيلم  بتصوير  السفارة  قامت  حيث  أيرلندا،  لدولة  القومي  بالعيد  لالحتفال  اجليزة  أهرامات  منطقة  بالقاهرة  أيرلندا  سفارة  اختارت 
موسيقي من الرتاث األيرلندي عزفه أحد العازفني األيرلنديني أمام األهرامات، وذلك بحضور سفري دولة أيرلندا يف القاهرة، وقامت السفارة بنرش 
ليشاهده ٧٠ مليون مواطن  اإلنرتنت  تم نرشه عىل  يوم ١٧ مارس، كام  اإليرلندي  الوطني  التليفزيون  إذاعته عىل  تم  برنامج خاص  الفيلم يف  هذا 

أيرلندي حول العامل.

ثالثة من جنوم الدوري الوطني لكرة القدم األمريكية يزورون مصر

اختار ثالثة من نجوم العبي الدوري الوطني لكرة القدم األمريكية مرص لقضاء أجازهتم، خالل شهر مارس ، وذلك لالستمتاع بجوها الدافئ 
السياحية  املعامل  أهم  زيارة  السياحي  برناجمهم  تضمن  وقد  األثرية،  واملواقع  السياحية  املعامل  من  عدًدا  زاروا  حيث  املفتوحة،  واألماكن  املشمس 
األديان  وجممع  الدين  صالح  وقلعة  بالتحرير  املرصي  واملتحف  اجليزة  أهرامات  منطقة  منها  واألقرص  واإلسكندرية  واجليزة  القاهرة  يف  واألثرية 

والقاهرة التارخيية ومعابد األقرص والكرنك ووادي امللوك وغريها من املواقع األثرية. 

املنيا تستقبل سفيري الفاتيكان واالحتاد األوروبي بالقاهرة 

استقبلت منطقة آثار بني حسن بمحافظة املنيا سفري الفاتيكان بالقاهرة والوفد املرافق له من أعضاء السفارة، حيث قاموا بزيارة مقابر حكام اإلقليم ١6 
يف عرص الدولة الوسطي ومنها مقربة خيتي ومقربة خنوم حتب،  ويف سياق متصل، زار سفري االحتاد األورويب بالقاهرة والوفد املرافق له منطقة آثار 

تونا اجلبل بمحافظة املنيا، حيث زاروا  مقربة كبري الكهنة بيتوزيريس ومقربة ايزادورا، ورساديب اجلبانة املقدسة للطيور واحليوانات رمز املعبود توت.

العازف األيرلندي أمام األهرامات
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مصر في عيون العالم 

"الديلي ميل" اإلجنليزية: الهرم األكبر ومعبد األقصر من أجمل ٥٠ مبني في العالم

وفقًا لتقرير مصور نرشه موقع جريدة الدييل ميل اإلنجليزية يوم ١٨ مارس، جاء اهلرم األكرب باجليزة ومعبد األقرص بمدينة األقرص ضمن 
أمجل ٥٠ مبنى يف العامل، حيث حصد اهلرم األكرب املركز رقم ١9، ومعبد األقرص املركز رقم ٢3. وأشار التقرير إىل أن اهلرم األكرب هو أحد 

عجائب الدنيا يف العامل القديم والذي أثبت "مجاله العلمي"، كام أوضح أنه يمثل إنجازًا مذهاًل لقوة اإلنسان وقدرته عىل التصميم. 

موقع CNN بالعربية يروج ملالحات بورفؤاد ووادي امللوك ومحاجر جبل السلسلة

حتت عنوان "أشبه بجبال الثلج .. ما حقيقة هذه اجلبال البيضاء يف مرص" نرش موقع CNN بالعربية يوم ١٧ مارس تقريرًا صحفيًا مصورًا استعرض 
خالله "مالحات مدينة بورفؤاد" بمحافظة بورسعيد، وما هبا من جبال امللح الشاهقة التي تبدو شبيهة بجبال الثلج يف أوروبا، مشريًا إىل أن جبال 

امللح أصبحت بمثابة مزار سياحي يستقطب املرصيني من شتى املحافظات املرصية ملشاهدهتا والتزلج عليها، لتصبح جبال للجليد خاصة بمرص.
كام نرش املوقع خالل الشهر، تقريرين صحفيني مصورين عن مرص، األول يوم ٢ مارس حتت عنوان "اختياره مل يكن صدفة.. ما رس موقع الراحة 
أنه  الغريب بمدينة األقرص وما هبا من مقابر ملكية ذات نقوش ملونة وفريدة، موضًحا  بالرب  امللوك  األخري مللوك مرص؟"، استعرض منطقة وادي 
يوجد هبا مقربة امللك توت عنخ آمون التي اكُتشفت كاملًة يف عرشينيات القرن املايض، باإلضافة إىل مقابر أخري مللوك عظام مثل رمسيس الرابع، 
والتاسع، والثالث، واخلامس، والسادس. أما التقرير الثاين والذي نرش يوم ٨ مارس فكان حتت عنوان "أعجوبة للنظر.. اكتشف أكرب املحاجر يف 
مرص القديمة" والذي استعرض حماجر جبل السلسلة أحد أكرب وأهم املحاجر املستخدمة بمرص القديمة لقطع احلجر الرميل والتي متتد عىل جانبي 
هنر النيل، حيث تم استخدام احلجـر الرميل يف تشييد منشآت الدولة احلديثة، بمعابدها ومتاثيلها باألقرص والكرنك، وكذلك معابد العرص اليوناين 

الروماين، كام أشار التقرير إىل أن مرص مليئة باملواقع التارخيية الرائعة، وليس فقط املواقع السياحية الشهرية املُتعارف عليها.

اختيار الزيارة االفتراضية ملسجد ومدرسة السلطان برقوق كأحد أفضل ١٠ زيارات افتراضية 

ألروع األبنية في العالم

املعز  بشارع  برقوق  السلطان  ومدرسة  بمسجد  اخلاصة  االفرتاضية  الزيارة  الربيطانية،  اجلارديان  جريدة  بموقع  والسفر  السياحة  ملحق  اختار 
ُنرش  كام  الداخل،  من  هلام  صورة  مارس   ٢ يوم  املوقع   نرش  حيث  العامل،  يف  األبنية  ألروع  افرتاضية  زيارات   ١٠ أفضل  كأحد  التارخيية  بالقاهرة 
 Experience Egypt الرابط اإللكرتوين اخلاص هبذه الزيارة االفرتاضية والتي كانت الوزارة قد نرشهتا ضمن محلة "اكتشف مرص من بيتك" 
from Home والتي أطلقتها الوزارة أبريل املايض، وأوىص املوقع قرائه بمشاهدة هذه الزيارة، مستعرًضا ملخص عن تاريخ املسجد واملدرسة 

املعامرية والفنية. ومكوناهتا 
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السياحية  الوجهات  من  مصر  يختارون   E Turbonewsو  Travel Pulse موقعي 

العاملية التي ميكن السفر إليها اآلن 

نرش موقع Travel Pulse " ترافيل بلس" األمريكي املتخصص يف السياحة والطريان تقريرًا عن الوجهات السياحية العاملية الشهرية التي 
يمكن للمسافرين األمريكيني زيارهتا يف الوقت احلايل، حيث جاءت مرص ضمن أهم عرشين مقصًدا سياحيًا عىل مستوى العامل عىل استعداد 
السائح  بزيارة  ترحب  التي  املفضلة  املقاصد  من  تعترب  اختيارها  تم  التي  املقاصد  أن  التقرير  أوضح  وقد  اآلن.  األمريكي  السائح  الستقبال 

األمريكي هلا وتقوم بوضع وتطبيق اشرتاطات سالمة صحية للحفاظ عىل سالمة السائحني والعاملني بالقطاع السياحي.
ويف سياق متصل، نرش موقع E Turbonews املتخصص يف جمال السياحة والسفر فيديو قصري حتت عنوان "املقاصد الدولية املفتوحة خالل 
جائحة كوفيد١9" حيث جاءت مرص يف املرتبة الثانية بني املقاصد السياحية اخلمس التي كانت من أوائل املقاصد التي استقبلت السائحني أثناء 

أزمة فريوس كورونا.

اكتشافات أثرية

وعى أثري وتدريب

اكتشاف مباني من الطوب اللنب وأخرى منحوتة في الصخر بالواحات البحرية

كشفت البعثة األثرية النروجيية الفرنسية العاملة بموقع تل جنوب قرص العجوز بالواحات البحرية يف موسمها الثالث عن عدد من املباين املشيدة 
من حجر البازلت واملنحوتة يف الصخر، ومباين مشيدة من الطوب اللبن ترجع إىل ما بني القرن الرابع والقرن السابع امليالدي وهي عبارة عن ست 
مناطق تتضمن بقايا ثالث كنائس وقاليل للرهبان وحتمل اجلدران خمربشات ورموز حتمل دالالت قبطية. وترجع أمهية هذا الكشف إىل مساعدته 

يف معرفة ختطيط املباين وفهم تكوين التجمعات الرهبانية األوىل يف مرص يف هذه املنطقة.

تنظيم ٥ رحالت توعوية لطالب املدارس واجلامعات واألطقم الطبية إلى عدة محافظات

يف إطار مبادرة "اعرف بلدك" التي أطلقتها الوزارة يف ديسمرب املايض لتنشيط حركة السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي واألثري لدى 
املواطنني، نظمت اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي، خالل شهر مارس، ٥ رحالت توعوية لعدد من طالب املدارس واجلامعات واألطقم 

الطبية إىل حمافظات كل من أسوان والفيوم والقاهرة وبورسعيد واإلسكندرية. 
ويف سياق متصل، ويف إطار املبادرة نظمت اهليئة ايًضا بالتعاون مع أحد املؤسسات املجتمعية عدد من الندوات التوعوية للمواطنني من كافة 
الفئات العمرية، تبعتها مسابقة معلوماتية عىل شبكة االنرتنت حيث تم عقب كل ندوة طرح سؤال، وتم تنظيم رحلة للفائزين إىل املتحف 

املرصي بالتحرير وقرص البارون. 

جانب من الكشف األثرى
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افتتاحات وزيارات داخلية 

افتتاح النقطة الثانية في مسار العائلة املقدسة في محافظة كفر الشيخ 

افتتح الوزير ووزير التنمية املحلية وحمافظ كفر الشيخ، يوم  ٢٢ مارس، مرشوع تطوير املنطقة املحيطة بكنيسة العذراء مريم بسخا بمحافظة كفر 
الشيخ والتي تعد النقطة الثانية يف مرشوع مسار العائلة املقدسة، وذلك بعد االنتهاء من مرشوع تطويرها، كام قاموا خالل اجلولة بزيارة الكنيسة.

... ومشروع تطوير موقع تل بسطة بالشرقية أحد نقاط مسار العائلة املقدسة 

وحمافظ  املحلية  التنمية  وزير  برفقة  مارس   ٢٢ يوم  الوزير  قام 
الرشقية، بافتتاح مرشوع تطوير موقع تل بسطة بالرشقية أحد نقاط 
مسار العائلة املقدسة والذي حيتوي عىل موقع البئر الذي مرت به 
وعىل  بالبئر.  حتيط  أثرية  منطقة  وسط  يقع  والذي  املقدسة  العائلة 
الرتاثية،   الوزير معرض تراث مرص للحرف  افتتح  الزيارة  هامش 
مرص  املستدامة  التنمية  اسرتاتيجية  عىل  العمل  إطار  يف  يأيت  الذى 
والرتاثية  التقليدية  للصناعات  واإلبداع  االبتكار  لتنمية   ،٢٠3٠
احلرف  أرباب  من  األعامل  رواد  ومتكني  ودعم  والسياحية، 

واملرشوعات املتوسطة والصغرية.

...وفندق جديد بقرية مجاويش بالغردقة 

افتتح  الوزير ووزير قطاع األعامل العام خالل شهر مارس  فندقًا  بقرية "جماويش" السياحية يف مدينة الغردقة بمحافظة البحر األمحر، وذلك بحضور 
حمافظ البحر األمحر  وعدد من السفراء وكبار املسئولني، وبعض املستثمرين  السياحيني  ومسئويل الوزارات املعنية والرشكة القابضة للسياحة والفنادق. 
العام  األعامل  إطار جهود وزارة قطاع  للسياحة"يف  "مرص  اململوكة لرشكة  السياحية  "جماويش"  قرية  تطوير  أعامل  الفندق كأحد  افتتاح هذا  يأيت  و 

والرشكة القابضة للسياحة والفنادق لتطوير الفنادق واملنشآت السياحية التابعة هلا، وذلك كمرحلة أوىل من التطوير الشامل للقرية. 

لقاء مجموعة من مستثمري طابا لبحث مقترحات دفع التنمية السياحية باملدينة

أثناء زيارة الوزير ملدينة طابا حلضور االحتفالية التي نظمتها حمافظة جنوب سيناء لالحتفال بالذكرى ال 3٢ لعودة طابا إىل األرايض املرصية، التقى 
آليات تنشيط  باملدينة، وبحث  السياحية  التنمية  التي تواجههم ومقرتحاهتم لدفع  الوزير مع جمموعة من مستثمري مدينة طابا، لالستامع للمشاكل 

حركة السياحة الداخلية، وعودة طابا اىل ما كانت عليها قبل سنوات. 

... ووفد من كبرى منظمي الرحالت وأهم شركات ووكاالت السفر اإليطالية 

التقى الوزير يوم ١9 مارس، يف متحف رشم الشيخ، بوفد إيطايل يضم ١٤٠ من ممثيل أكثر من ٢٠ من كربى منظمي الرحالت السياحية اإليطالية 
وأهم رشكات ووكاالت السفر الرئيسية اإليطالية، باإلضافة إىل عدد من ممثيل الصحافة واإلعالم اإليطايل، حيث جاء الوفد إىل مدينة رشم الشيخ 

لتفقد اإلجراءات االحرتازية وضوابط السالمة الصحية امُلطبقة يف املنشآت الفندقية والسياحية واملتاحف واملواقع األثرية املوجودة باملدينة.  
عقب اللقاء، قام الوزير برفقة الوفد اإليطايل بجولة داخل املتحف. كام عقد الرئيس التنفيذي للهيئة املرصية العامة للتنشيط السياحي اجتامًعا موسًعا 

مع أعضاء الوفد، تم خالله مناقشة بعض املقرتحات واآلليات املستقبلية للرتويج ملرص بصورة أكرب داخل إيطاليا، وبحث سبل التعاون املشرتك.

اجتماعات ولقاءات 

مجلس إدارة الهيئة املصرية العامة للتنشيط السياحي يجتمع برئاسة الوزير 

ُعقد يف ٢9 مارس اجتامع جملس إدارة اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الوزير، استهل اإلجتامع بتهنئة أعضاء جملس اإلدارة بمناسبة مرور ٤٠ عاًما 
عىل إنشاء اهليئة، والتي ُانشئت يف مارس ١9٨١. وقام باطالعهم عىل االستعدادات النهائية ملوكب نقل املومياوات امللكية  من املتحف املرصي بالتحرير إىل املتحف 

ا. القومي للحضارة املرصية بالفسطاط. وكذلك  قيام الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية املحلية بافتتاح ثالثة نقاط بمسار العائلة املقدسة بعد تطويرها مؤخًرً
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة اخلطة الرتوجيية التي تم اعدادها لتنشيط السياحة يف األسواق العربية املصدرة للسياحة إىل مرص، وأشار إىل خطة اهليئة 
الستضافة املدونني األجانب والعرب واملرصيني، وأن الصور والفيديوهات التى نرشوها خالل زياراهتم لألماكن السياحية واألثرية املرصية حققت تفاعاًل 
كبرًيا واجيابًيا،  وأضاف أنه جاري حاليا تنفيذ محلة 'اكتشف مرص' خالل الفرتة من ٢٠ مارس  اجلاري وحتى األسبوع األول من أبريل املقبل لتعزيز الوعى 

السياحى واألثري لدى املواطنني والرتويج للسياحة الداخلية.

خالل افتتاح مرشوع تطوير موقع تل بسطة بالرشقية 
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اجتماعات ولقاءات 

 اجتماع مجلس إدارة املجلس األعلى لآلثار

ُعقد يف 3٠ مارس اجتامع جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار، برئاسة الوزير السياحة واآلثار، حيث تم خالل االجتامع مناقشة عدد من املوضوعات اهلامة 
الداخلية ورفع الوعي األثري والسياحي للمواطنني، حيث تقرر املوافقة عىل مد منح املرصيني التخفيض عىل تذاكر دخول  لدفع ودعم حركة السياحة 
املواقع واملتاحف األثرية املفتوحة للزيارة حتى منتصف شهر مايو ٢٠٢١، وايضا منح إعفاء عىل تذاكر دخول املواقع واملتاحف األثرية املدرجة بالربنامج 

السياحي ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة لقطار الشباب ملحافظتي األقرص وأسوان.

 اجتماع مع وزير النقل ملناقشة أوجه التعاون بني الوزارتني لدفع احلركة السياحية
عقد الوزير ووزير النقل، خالل شهر مارس  اجتامعًا موسعًا مع رئيس جلنة السياحة والطريان بمجلس النواب، ورئيس االحتاد املرصي للغرف السياحية، 
وقيادات  السياحيني  املستثمرين  من  وعدد  سيناء،  جنوب  مستثمري  مجعية  ورئيس  والسياحة،  السفر  ووكاالت  رشكات  غرفة  أعامل  تسيري  جلنة  ورئيس 
الوزارتني، وذلك ملناقشة سبل حتقيق االستفادة املثىل من املرشوعات اجلارية التي تقوم هبا وزارة النقل لدفع احلركة السياحية نظرا الرتباط كافة قطاعات النقل 
بالتنمية السياحية. وقد تم مناقشة إعادة تشغيل العبارة بني مدينتي الغردقة ورشم الشيخ، ورفع كفاءة الكافيرتيات بقطارات النوم، باإلضافة إىل مناقشة إعادة 
تشغيل الرحالت النيلية الطويلة وتطوير بعض املرايس النيلية وكيفية االستفادة املثيل من املركز املرصي للقيادة اآلمنة التابع لالحتاد املرصي للغرف السياحية. 

... وآخر مع وزيرة الدولة للهجرة ملناقشة تنظيم برامج سياحية للمصريني باخلارج

الشهر لبحث  باخلارج خالل  الدولة للهجرة وشئون املرصيني  الوزير ووزيرة  اجتمع 
لزيارة  باخلارج،  للمرصيني  خاصة  برامج  وإعداد  الوزارتني  بني  املشرتك  التعاون 
برامج  إعداد  عىل  االتفاق  تم  حيث  مرص،  يف  واملتاحف  واألثرية  السياحية  األماكن 
مما  األجيال،  خمتلف  من  باخلارج  للمرصيني  املواقع  هبذه  وتعريفية  وترفيهية  تثقيفية 
الفعاليات  يف  املشاركة  عن  فضاًل  املرصية،  السياحية  للمقاصد  الرتويج  ىف  يساهم 

السياحية واحلمالت الرتوجيية للسياحة املرصية باخلارج.

مناقشة التحديث املستمر لضوابط السياحة مع وزير السياحة السعودى

عقد الوزير يوم ٢١ مارس، اجتامًعا تنسيقًيا عرب الفيديو كونفرانس مع نظريه السعودي  حيث تم مناقشة التحديث املستمر وتبادل وجهات النظر حول 
ضوابط السياحة خاصة بني بلدان الرشق األوسط. وقد وجه وزير السياحة السعودي الدعوة للوزير حلضور اجتامع جلنة الرشق األوسط التابعة ملنظمة 
السياحة العاملية واملقرر انعقادها يف الرياض يف إبريل املقبل، ومن ناحيته وجه الوزير الدعوة إىل وزير السياحة السعودي حلضور احتفالية موكب املومياوات 

امللكية، وقد رحب الوزير بالدعوة معرًبا عن سعادته حلضور هذا احلدث اهلام.

لقاء وزير خارجية غينيا كوناكري خالل زيارته ملصر

استقبل الوزير يوم  ١٤ مارس وزير خارجية غينيا كونكاري خالل زيارته ملرص عىل رأس وفد رسمي لبحث تعزيز سبل التعاون املشرتك بني البلدين، وقد حرص 
وزير خارجية غينيا كوناكري عىل أن يستهل زيارته الرسمية ملرص بلقاء الوزير لبحث التعاون الثنائي واالستفادة من اخلربات املرصية يف جمايل السياحة واآلثار.

مناقشة تعزيز أوجه التعاون بني مصر وكولومبيا على املستوى السياحي واألثري

استقبل الوزير يوم  ١6 مارس سفرية دولة كولومبيا بالقاهرة، وذلك ملناقشة تعزيز أوجه التعاون بني البلدين عىل املستوى السياحي واألثري، من خالل 
تنظيم برامج تروجيية للمقاصد السياحية بالبلدين، ورحالت تعريفية "Fam Trips" ملمثيل وسائل االعالم واملدونني واملؤثرين بني البلدين. كام تم االتفاق 

عىل تنظيم لقاءات بني كربى منظمي الرحالت ووكاالت السفر والسياحة بكولومبيا واملسئولني بالوزارة واالحتاد املرصي للغرف السياحية.

... ومشروع تطوير اخلدمات بقلعة قايتباي باإلسكندرية واملنطقة احمليطة بها

استقبل الوزير خالل الشهر حمافظ اإلسكندرية حيث تم مناقشة مرشوع تطوير اخلدمات السياحية بقلعة قايتباي األثرية واملنطقة املحيطة هبا بام خيدم السائحني 
والزائرين، وكيفية حتويل املنطقة إىل مركز سياحي عاملي، باإلضافة إىل مناقشة مرشوع اهلوية البرصية والذي ستبدأ املحافظة يف تنفيذه خالل الفرتة املقبلة. 

نائب الوزير لشئون السياحة تلتقي رئيس ومؤسس حزب "صربيا املتحدة" وعضو البرملان الصربي 

التقت نائب الوزير لشئون السياحة، خالل شهر مارس، بسفري مجهوريا رصبيا بالقاهرة، ورئيس ومؤسس حزب United Serbia "الرصب املتحدة" 
وعضو الربملان الرصيب يف إطار زيارته ملرص، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون املشرتك بني مرص ورصبيا يف جمال السياحة، حيث تم خالل اللقاء مناقشة 
إمكانية تنظيم رحالت سياحية لعدد من أكرب األطباء الرصب واألشهر عىل مستوى االحتاد األورويب لزيارة مرص خالل الفرتة القادمة، ويف سياق متصل، 

التقت النائبة أيضًا مع سفريي دولتي جنوب إفريقيا بالقاهرة، وكولومبيا بالقاهرة، وذلك ملناقشة سبل دعم التعاون املشرتك مع مرص يف جمال السياحة.
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املتحف القومي للحضارة املصرية 

 اجتماع مجلس ادارة هيئة املتحف

ُعقد يوم ١٥ مارس اجتامع جملس إدارة هيئة املتحف برئاسة الوزير، حيث تم خالل االجتامع اعتامد الئحة التصوير اخلاصة باملتحف بأنواعها أسوة باملجلس 
بعد  باملتحف  املركزي  العرض  قاعة  داخل  املدارس  ورحالت  املرصيني  للزائرين  جماًنا  إرشادية  بزيارات  املتحف  أمناء  بقيام  الوزير  ووجه  لآلثار،  األعىل 
افتتاحه. ويف إطار الرتويج للمتحف بعد افتتاحه واملقرر يوم 3 أبريل املقبل، فقد وافق جملس اإلدارة عىل السامح ملمثيل وسائل االعالم املرصية والعربية 

والعاملية بالتصوير جماًنا داخل قاعة العرض املركزي ملدة يومني بعد االفتتاح.

إطالق الصفحة الرسمية للمتحف ومنصة حلجز التذاكر على اإلنترنت .. وتخفيض بنسبة ٥٠% 

على تذاكر الدخول ملدة أسبوعني من االفتتاح 

أطلقت الوزارة يف 3١ مارس الصفحة الرسمية للمتحف ومنصة حلجز التذاكر عىل شبكة اإلنرتنت، تستعرض نبذة عن املتحف وأمهيته األثرية وتفرده بني 
متاحف العامل عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل،، باإلضافة إىل عرض عدد من أهم املقتنيات األثرية املعروضة باملتحف، ويستطيع الزائر، من خالل 

تلك الصفحة، احلجز اإللكرتوين لتذاكر دخول املتحف.
يف إطار خطة الوزارة للرتويج للمتحف، فقد وافق الوزير عىل منح ختفيض بنسبة ٥٠% عىل سعر التذكرة للمرصيني واألجانب ملدة أسبوعني ابتداء من ٤ 
إىل ١٧ أبريل ٢٠٢١، لزيارة قاعة العرض املركزي، كام سيتم السامح بزيارة قاعة املومياوات امللكية ابتداء من يوم ١٨ أبريل املقبل والذي يوافق يوم الرتاث 

العاملي، حيث أنه سيتم خالل األسبوعني التاليني الفتتاح املتحف، جتهيز القاعة ووضع املومياوات داخل فتارين العرض اخلاصة هبا.

أخبار متنوعة

عودة القطع األثرية ملعرض "أسرار مصر الغارقة" بعد انتهاء جولته اخلارجية 

عادت إىل مرص يوم ١٥ مارس القطع األثرية اخلاصة بمعرض " أرسار مرص الغارقة" وذلك بعد انتهاء جولة املعرض اخلارجية بالواليات املتحدة األمريكية 
والتي زار خالهلا أربعة مدن أمريكية، باإلضافة إىل جولته يف عدد من الدول األوروبية بداية من فرنسا ثم إنجلرتا وسويرسا، حيث حقق هذا املعرض نجاحًا 
كبريا ً يف مجيع املدن التي ُأقيم هبا، حيث كان قائاًم عىل فكرة عرض اآلثار املرصية الغارقة التي تم اكتشافها بمدينة اإلسكندرية حتت مياه البحر األبيض املتوسط.

للحضارة  تنتمي  "باستت"  لإلله  البرونز  من  أثرية  قطعة  واسترداد   ...

املصرية القدمية

الدبلوماسية والوزارة الستعادة اآلثار املرصية املهربة باخلارج، تَسَلم يوم  9 مارس سفري  التي تبذهلا بعثات مرص  يف إطار اجلهود 
نتيجة جهود مشرتكة وتعاون  القديمة، و ذلك  املرصية  للحضارة  تنتمي  "باستت"  الربونز لإلهلة  أثرية من  مرص لدى كندا، قطعة 
وثيق بني السفارة املرصية يف كندا والوزارة من جانب، وبني السلطات املعنية الكندية من جانب آخر بعد التحقق من عدم رشعية 

خروجها من األرايض املرصية.

القبة النحاسية مبجموعة السلطان قايتباي في ِعداد اآلثار اإلسالمية

قامت الوزارة بتسجيل القبة النحاسية بمجموعة السلطان قايتباي يف ِعداد اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية.وذلك  بعد موافقة اللجنة 
الدائمة لآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية، وجملس إدارة املجلس األعىل لآلثار،  وهي  مصنوعة من النحاس وحممولة عىل أربعة أعمدة 

يوجد أسفلها قطعتني من احلجر حتمل  آثار أقدام تنسب إىل النبي حممد )  ملسو هيلع هللا ىلص(.

الوزارة تشارك في ساعة األرض

"ساعة  السنوي  العاملي  احلدث  يف  مارس   يوم ٢٧  الوزارة  شاركت 
األرض" من خالل إطفاء اإلضاءة غري الرضورية من الساعة الثامنة 
والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف، يف ٤٢ موقًعا أثرًيا ومتحًفا 
هبدف  الطاقة  استهالك  ترشيد  يف  للمسامهة  وذلك  ١6حمافظة،  يف 

مواجهة ظاهرة االحتباس احلراري، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة.

احتفااًل  بطابا  الدين  صالح  قلعة  إضاءة 

بالعيد القومي جلنوب سيناء

جنوب  ملحافظة  القومي  للعيد   3٢ الـ  بالذكرى  االحتفاالت  إطار  يف 
سيناء، قامت الوزارة يوم ١6 مارس بإضاءة قلعة صالح الدين األيويب 
بجزيرة فرعون بطابا والتي ُبنيت لتكون نقطة حصينة حلامية الطرق الربية 
والبحرية بني مرص والشام واحلجاز وقاعدة بحرية متقدمة لتأمني خليج 

العقبة والبحر األمحر من أي غزوة بحرية صليبية.

القطعة األثرية املسرتدة
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املتحف املصرى الكبير

فوز حتالف حسن عالم  بتقدمي وتشغيل خدمات املتحف

أقر جملس إدارة هيئة املتحف يف جلسته  برئاسة الوزير اسم التحالف الفائز بتقديم وتشغيل اخلدمات باملتحف، وذلك بناء عىل قرار جلنة البت املشكلة 
وجلنة اخلرباء التي تم تشكيلها بقرار من رئيس جملس الوزراء. حيث كانت قد قامت يف منتصف عام ٢٠١٨، هيئة املتحف باإلعالن عن طرح دويل 
للتقدم لتقديم وتشغيل اخلدمات باملتحف وعليه تقدمت ٨ حتالفات دولية، جتاوزت ٥ حتالفات منها مرحلة سبق التأهيل. وقد أسفرت نتائج أعامل 
فقط،   إختيار حتالفني  أسفرت عن  والتي  املعنية  اللجان  من  التقييم  مراحل  استكامل  تم  ذلك  وبعد  منهم.  ثالثة حتالفات  اختيار  الفنية عن  اللجان 
وتم عقد عدة جلسات معهام للتفاوض للوصول ألفضل العروض املالية والفنية للدولة املرصية.  وأسفرت أعامل جلنة البت وجلنة اخلرباء وأعامل 
التفاوض الطويلة  عن  فوز حتالف "حسن عالم" الذي يضم معه رشكات مرصية وإنجليزية وفرنسية وإماراتية، ذات خربات متنوعة يف جماالت إدارة 

األعامل والتسويق والضيافة والرتويج واجلودة والصحة والسالمة املهنية. 

العام عىل مرشوع املتحف واملنطقة املحيطة  قام الوزير يوم ٧ مارس، بجولة تفقدية باملتحف ملتابعة مستجدات األعامل به، وذلك برفقة امُلرشف 
به، واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار، ومساعد الوزير للشئون األثرية باملتحف. وقد شهد الوزير قيام األثاريني واملرممني بوضع أوائل القطع 

األثرية لكنوز امللك توت عنخ آمون يف فتارين العرض اخلاصة هبا وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.
ويف سياق متصل استقبل املتحف املقصورة الرابعة للملك توت عنخ آمون قادمة من املتحف املرصي وهي مصنوعة من اخلشب املذهب، وقد تم 
العثور عليها مفككة ضمن مقتنيات امللك بمقربته بالرب الغريب باألقرص. وتعترب هذه املقصورة من أكرب القطع األثرية التي تم نقلها من كنوز امللك 
حتى اآلن إىل املتحف، وقد خضعت ألعامل الرتميم داخل املتحف  و يف يوم ١٨ مارس تم جتميعها مرة أخرى داخل الفاترينة املخصصة هلا داخل 

قاعات كنوز امللك الشاب.

بدء وضع  كنوز امللك توت عنخ آمون بفتارين العرض واستقبال املقصورة الرابعة من 

 مقاصير امللك الذهبي

 تعيني نائبني للرئيس التنفيذي لهيئة املتحف ألول مرة

أصدر دولة رئيس جملس الوزراء قرارًا بتعيني نائبني للرئيس التنفيذي هليئة املتحف، وذلك ألول مرة منذ اعتبار املتحف هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير 
املختص بشئون اآلثار، حيث تضمن القرار تعيني نائبًا للرئيس التنفيذي هليئة املتحف للشئون األثرية، ونائبًا أخر للرئيس التنفيذي هليئة املتحف لإلدارة 

والتشغيل، وذلك ملدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية املقررة النتهاء اخلدمة أهيام أقرب.

أثناء ترميم املقصورةجانب من جولة الوزير
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تطالعنا مشاهد كثرية، حتكي لنا قيمة ودور املرأة يف مرص القديمة، فكانت املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل، فهي دعمه وسنده الدائم، كام نري يف 
متثال للملك 'أمنحتب الثالث'، وزوجته امللكة 'تى'، حيث صورمها الفنان املرصي، متساويني حجاًم، واجلدير بالذكر أن امللك أمنحتب الثالث قد 
سجل قصة زواجه من 'تى' عىل جعران. كام حفظ لنا التاريخ قصة من أروع قصص احلب للملك 'رمسيس الثاين' 
وزوجته  'نفرتاري'، فهي امللكة اجلميلة احلبيبة إىل قلبه، حيث أهداها معبًدا يف 'أبو سمبل'، بجوار معبده الكبري، 

باإلضافة ايل نحت مقربة هلا، تعد من أمجل املقابر بوادي امللكات بطيبة.

ولعل ما يدعونا إىل تأكيد وضع املرأه ىف مرص القديمة ما نراه من منجزات هلا عىل مدى العصور ففى حرب 
التحرير التى قادها 'سقنن رع تا عا الثاين'، فكانت أمه 'تتى شريى' هى من علمته حب بالده ولقنته مبادىء 
الوطنية. ومثلها امللكة 'إيعح حتب' أم امللكيني، 'كامس'، و'أمحس'. ولعل أيًضا أهم ما ُيربز أمهية دور املرأة 
ىف مرص القديمة هو توىل امللكة حتشبسوت احلكم وقدرهتا عىل إدارة الشئون وتسريها لرحلتها الشهرية إىل 

بالد بونت.

وقد عرب الفنان املرصي عىل قوة العالقة األرسية بني املرأة وزوجها، كام يف متثال األمرية نفرت اىل جوار 
كانت  ما  يؤكد  مما  وأوالدهم،  وزوجته،  'سنب'  للقزم  املزدوج  والتمثال  حتب'،  'رع  األمري  زوجها 

تتمتع به املرأة من تقدير ومساواة. 
يتوىل  أن  القديمة  حُيتم ىف مرص  الوراثة  نظام  فقد كان  العرش،  للمرأة دوًرا كبرًيا يف توريث  ولقد كان 
عرش مرص أمري أو نبيل زوجته أمرية جيرى ىف عروقها الدم امللكى إذ كان خط الوراثه يسري خالل املرأه 

وليس الرجل.

'آنى' من  ومل ينيس األدب املرصي القديم دور املرأة العظيم يف األرسة املرصية، فنجد احلكيم 
القرن ١6 ق.م، يطلب من أحد األبناء أن حيفظ مجيل رعاية أمه له قائاًل 'ضاعف اخلري ألمك 
دارها، وكان جرياهنا  بسيدة  تدعى  املرأة  استطعت، كام محلتك صغرًيا'. وكانت  إن  وامحلها 
نرى  ولذلك  احلبيبة،  أى  'مريت'  يدعوها  زوجها  وكان  بر'،  'ست  الدار  ست  يدعوهنا 
وأشبع  تستحق  بام  وعاملها  زوجتك  'أحب  قائاًل  الزوج  ينصح  حتب'  'بتاح  احلكيم 

جوفها وأسرت ظهرها وعطر برشهتا بالزيت العطري'. 

وبمناسبة يوم املرأة العاملي الذي يوافق ٨ مارس من كل عام،  وعيد األم الذي يوافق 
عنخ  توت  امللك  مرضعة  ملايا  متثاالً  بالتحرير  املرصي  املتحف  اختار  مارس،   ٢١
الرئييس  املدخل  ببهو  تم عرضها  العرض لشهر مارس، والتي  ليكون قطعة  آمون 
للمتحف. وقام  متحف قرص املنيل بتنظيم معرضًا فنيًا حتت عنوان 'ُهن'  ىف الفرتة 

من ٢١ وحتى ٢٧ مارس لتسليط الضوء عىل األعامل الفنية لعدد من الفنانات.

                             د. ممدوح فاروق - مدير متحف أيمحتب بسقارة - وزارة السياحة واآلثار

املرأة في مصر القدمية

منظر للملكة نفرتارى من مقربهتا املميزة بوادى امللكات
 QV 66  املقربة رقم


