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أهم األخبار

الرئيس يستقبل مدير عام منظمة اليونسكو بحضور الوزير

جانب من االجتامع

استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السييس ،يوم  3أبريل ،مدير عام منظمة اليونسكو ،وذلك بحضور الوزير ووزيرة الثقافة ،حيث أشاد الرئيس
بالدعم املستمر الذي تقدمه منظمة اليونسكو دولي ًا وإقليمي ًا لقطاعات التعليم والثقافة والعلوم ،فض ً
ال عن جهودها يف تعزيز ومحاية اآلثار والرتاث يف
مرص وحول العامل ،مؤكدا عىل األمهية التي توليها الدولة جتاه تعزيز عالقات التعاون مع منظمة اليونسكو امتدا ًدا للرشاكة املمتدة بني اجلانبني لعقود.
وأعربت مدير عام اليونسكو عن تطلع املنظمة الستمرار وتطوير تعاوهنا مع مرص خاص ًة يف جمال إنقاذ اآلثار املرصية بمنطقة النوبة منتصف القرن
نموذجا للتعاون يعتز به اليونسكو كتجربة فريدة يف تاريخ عمل ونشاط املنظمة ،وقد جاءت مدير عام اليونسكو إىل مرص تلبية
املايض ،والذي مثل
ً
للدعوة التي وجهها هلا الوزير للمشاركة يف حضور موكب املومياوات امللكية الذي شهده العامل يوم  ٣أبريل.

رئيس الوزراء يلتقي الوزير ملناقشة عدد من ملفات الوزارة
التقى رئيس جملس الوزراء ،يوم  22أبريل ،الوزير ملناقشة عدد من امللفات واملرشوعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها خالل املرحلة احلالية ،حيث
عرض الوزير عدد ًا من املرشوعات لتطوير املناطق التارخيية والسياحية يف القاهرة ،والتي من بينها مرشوع إحياء منطقة القلعة التارخيية ،وتطوير
املناطق اخلدمية هبذه املنطقة السيام بئر يوسف ،ومتحف الرشطة ،وحمكي القلعة ،باإلضافة إىل استعراض تفاصيل مقرتح إنشاء مطعم عاملي حديث
بقرص البارون .واستعرض املقرتحات اخلاصة بتنظيم افتتاح بعض الفعاليات الكربى والتي من بينها مرشوع تطوير طريق الكباش باألقرص ،واجلهود
املبذولة لتنظيم حفل افتتاح املتحف املرصي الكبري ،وكذلك االستعداد لالحتفال بمرور  100عام عىل اكتشاف مقربة امللك توت عنخ آمون ،ومرور
 200عام عىل فك رموز حجر رشيد.

عددا من املستثمرين في قطاع السياحة
...و
ً

التقى رئيس جملس الوزراء يوم  22أبريل بعدد من املستثمرين يف قطاع السياحة ،بحضور الوزير ورئيس هيئة التنمية السياحية ورئيس االحتاد املرصى
للغرف السياحية .واستهل املستثمرون االجتامع باإلعراب عن جزيل الشكر لإلجراءات التى اختذهتا احلكومة عىل مدار الفرتة املاضية لدعم القطاع
السياحى ىف مواجهة الظروف االستثنائية التى فرضتها جائحة كورونا.من جانبه ،أكد رئيس الوزراء أن احلكومة سوف تستمر ىف اختاذ كل ما يمكنها
من إجراءات ملساندة القطاع السياحى حتى تنجىل هذه األزمة ،وتعود احلركة السياحية العاملية إىل سابق عهدها .وخالل االجتامع ،عرض الوزير أبرز
مؤرشات حركة السياحة خالل الفرتة من يوليو  2020حتى أبريل  ،2021مشري ًا إىل التزايد يف أعداد السائحني الوافدين إىل مطارات رشم الشيخ
والغردقة ومرسى علم وبرج العرب ،واألقرص وأسوان ،باإلضافة إىل عدد السائحني الوافدين إىل املحافظات السياحية.
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إطالق حملة تطعيم للعاملني بالقطاع السياحي باألمصال املضادة لفيروس كورونا
بدأت أول أبريل محلة تطعيم جلميع العاملني بالقطاع السياحي باألمصال
املضادة لفريوس كورونا بمحافظتي جنوب سيناء والبحر األمحر ،وذلك
بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ،والغرف الفندقية باملحافظتني.
ويف سياق متصل ،قامت نائب الوزير لشئون السياحة بزيارة حمافظة البحر
األمحر ملتابعة سري عمليات التطعيم ،حيث تفقدت عدد ًا من وحدات التطعيم
املؤقتة املوجودة بالفنادق ،كام تفقدت مكتب اهليئة املرصية العامة للتنشيط
السياحي والذي تم ختصيصه كموقع مؤقت إلجراء حتليل ال  PCRللسائحني
فور الوصول وغريه من التحاليل املطلوبة عند املغادرة وفق ًا ملتطلبات دوهلم.

أثناء تلقي أحد العاملني التطعيم

إصدار قرار وزاري بتحديد حد أدنى ملقابل خدمة اإلقامة باملنشآت الفندقية

أصدر الوزير خالل شهر أبريل قرار ًا وزاري ًا بتحديد احلد األدنى ملقابل خدمة اإلقامة يف املنشآت الفندقية ،وذلك بعد التشاور مع االحتاد املرصي للغرف
السياحية ،يأيت هذا القرار ليساهم يف االرتقاء بمستوى املقصد السياحي املرصي ومستوى جودة اخلدمات .وقد نص القرار عىل أن يكون احلد األدنى ملقابل
خدمة اإلقامة (بأي من أنواعها) للفرد يف الليلة الواحدة باملنشآت الفندقية اخلاضعة ألحكام القانون رقم  1لسنة  40 ،1973دوالر أمريكي أو ما يعادهلا يف
الفنادق اخلمس نجوم  ،و 28دوالر أمريكي أو ما يعادهلا يف الفنادق األربع نجوم ،ومن املقرر أن يبدأ رسيان القرار اعتبار ًا من  1نوفمرب .٢٠٢١

 ...وآخر بتكليف جلنة لتسيير أعمال غرفة املنشآت الفندقية
أصدر الوزير خالل الشهر قرار ًا وزاري ًا بتكليف جلنة لتسيري أعامل غرفة املنشآت الفندقية ،وذلك بعد أن قضت حمكمة القضاء اإلداري بحل جملس إدارة
الغرفة السابق لبطالن انتخابات الغرفة التي ُعقدت بتاريخ  31أكتوبر  .2018ومهمة اللجنة تسيري أعامل الغرفة واألعضاء ،واإلعداد لالنتخابات املقبلة
عىل كافة مقاعد جملس اإلدارة .ويف سياق متصل ،استقبل الوزير خالل الشهر رئيس جملس إدارة الغرفة السابق ورئيس جلنة تسيري أعامل الغرفة احلايل ،حيث
تم تقديم الشكر للمجلس السابق عىل كل ما بذلوه من جهد خالل الفرتة السابقة للنهوض بقطاع الفنادق ،ومتنى التوفيق والنجاح للجنة تسيري األعامل يف
تنفيذ مهامها ومسئولياهتا عىل أكمل وجه خالل الفرتة املقبلة.

مدير عام اليونسكو تزور أماكن سياحية وأثرية بالقاهرة واإلسكندرية وأسوان

الوزير ومدير عام اليونسكو خالل زيارة معبد فيلة

يف إطار زيارة مدير عام منظمة اليونسكو والوفد املرافق هلا إىل مرص ،قامت مدير عام املنظمة والوفد املرافق هلا بزيارة عدد من األماكن السياحية واألثرية يف
حمافظات القاهرة واإلسكندرية وأسوان بصحبة الوزير .ففي القاهرة ،زاروا منطقة القاهرة التارخيية ومنطقتي آثار سقارة وأهرامات اجليزة ،كام قام الوزير
باستقباهلم باملتحف املرصي بالتحرير ،ويف اإلسكندرية ،تفقدوا عدد ًا من األماكن األثرية والسياحية شملت قلعة قايتباي ومنطقة املريس أبو العباس ،ويف 5
إبريل قاموا بزيارة حمافظة أسوان ،زاروا خالهلا معبد فيلة ومتحف النوبة ،والسوق السياحي.
النرشة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املرصية  -العدد السادس عرش -أبريل 3 ٢٠٢١

الوزير يلتقي األمني العام ملنظمة السياحة العاملية خالل زيارته ملصر
التقى الوزير يوم  2أبريل ،باملتحف القومي للحضارة
املرصية بالفسطاط ،األمني العام ملنظمة السياحة العاملية
خالل زيارته ملرص تلبية لدعوة الوزير للمشاركة يف
حضور موكب املومياوات امللكية ،وتم مناقشة العديد من
املوضوعات من بينها سبل استئناف حركة السياحة حول
العامل ،التوقعات املستقبلية هلا خاصة يف ظل أزمة فريوس
كورونا ،باإلضافة إىل مناقشة بعض املبادرات اخلاصة
بتشجيع السياحة الريفية بام يساهم يف احلفاظ عىل الرتاث
الطبيعي والثقايف الفريد هلذه املجتمعات وحتقيق سياحة
أكثر استدامة .وقام األمني العام للمنظمة بتسليم الوزير
نامذج من املطويات التي تم إعدادها بالتعاون بني الوزارة
واملنظمة وتم خالهلا اختيار عدد من األكالت املرصية
الشهرية .ويف سياق متصل ،قام الوزير واألمني العام،
بجولة يف منطقة القاهرة التارخيية ،وقام األمني العام يوم
 2أبريل بزيارة منطقة أهرامات اجليزة األثرية.

الوزير يتسلم هدية تذكارية من اآلمني العام للمنظمة

 ...ونظيره اليوناني خالل زيارته ملصر

استقبل الوزير يوم  3إبريل وزير السياحة اليوناين والسفري اليوناين بالقاهرة ،وذلك يف إطار زيارة وزير السياحة اليوناين ملرص تلبية للدعوة الرسمية التي
تلقاها من الوزير للمشاركة يف حضور موكب املومياوات امللكية ،حيث تم خالل اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بني البلدين يف جمال السياحة واستئناف
احلركة السياحية بني البلدين ،واحلركة السياحة حول العامل ،كام تم مناقشة تعزيز سبل التعاون املشرتك يف جمال السياحة البحري  .Sea Cruisesوخالل
زيارته قام وزير السياحة اليوناين بزيارة منطقة األهرامات األثرية.

البنك املركزي يواصل جهوده لدعم قطاع السياحة

يف ضوء توجيهات السيد رئيس اجلمهورية باحلفاظ عىل معدالت النمو االقتصادي اإلجيابية ،ومساندة القطاعات االقتصادية وباألخص قطاع
السياحة خاصة يف ظل الظروف الراهنة وتداعيات جائحة كورونا ،عقد الوزير يوم  ٢٨أبريل اجتامع ًا مع نائب حمافظ البنك املركزي ورئيس االحتاد
املرصي للغرف السياحية ورؤساء وقيادات جمموعة من البنوك ،ملناقشة أداء املبادرات الصادرة عن البنك املركزي للقطاع السياحي التي تم بموجبها
ختصيص مبلغ  50مليار جنيه لتمويل إحالل وجتديد الفنادق واملنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد متناقص  ،%8وختصيص
رشحية منها بمبلغ  3مليار جنيه بضامن وزارة املالية لتمويل الرواتب واألجور ومرصوفات الصيانة .وجاء اهلدف الرئييس من االجتامع هو تذليل
املعوقات التي تواجه الرشكات واملنشات السياحية والفندقية يف التعامل مع البنوك لالستفادة من املبادرة ،وتم مناقشة عدد من القضايا التي يواجهها
قطاع السياحة يف ظل تأثر معدالت السياحة يف شتى أنحاء العامل ،ويف ضوء توقع أن تشهد احلركة السياحية يف مرص انتعاش ًا خالل العام احلايل.

الوزارة تتخذ إجراءات الستصدار قرارات لغلق  ٩منشآت سياحية مخالفة
يف إطار الدور الرقايب للوزارة وحرصها عيل املتابعة املستمرة اللتزام املنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق اإلجراءات االحرتازية املقررة،قام قطاع الرقابة عىل
املنشآت الفندقية واألنشطة السياحية بالوزارة بإيفاد جلان رسية للمرور عىل عدد من هذه املنشآت حيث رصدت خالل مرورها املفاجئ ،خالل الشهر ،عدد
 ٩منشآت خمالفة لعدم االلتزام باإلجراءات االحرتازية وضوابط التشغيل املعتمدة ،ووفق ًا ملا ينظمه القانون فإنه جاري استصدار قرارات غلق هلذه املنشآت.

زيارة مساعد الوزير للرقابة على املنشآت الفندقية إلى جنوب سيناء
قام مساعد الوزير للرقابة عىل املنشآت الفندقية واملحال واألنشطة السياحية خالل الشهر بزيارة تفقدية إىل حمافظة جنوب سيناء ،قام خالهلا بعقد لقاءات مع
عدد من أصحاب مراكز الغوص واألنشطة البحرية للتعرف عىل املشكالت والعقبات التي تواجههم خاصة خالل الفرتة املاضية والعمل عىل حلها .كام شارك
نيابة عن الوزير يف اجلولة التي قامت هبا وزيرة البيئة وحمافظ جنوب سيناء ،واملؤمتر الذي ُعقد بمدينه دهب يف ضوء مبادرة وزارة البيئة بعدم استخدام االكياس
البالستيك للحفاظ عىل املوارد الطبيعية والشعاب املرجانية ونظافة قاع البحر.
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اكتشافات أثرية
اكتشاف املدينة املفقودة حتت الرمال "صعود آتون" في األقصر

جانب من الكشف األثري

اكتشفت البعثة املرصية برئاسة الدكتور زاهي حواس وزير اآلثار األسبق واملشرتكة بني مركز الدكتور زاهي حواس للمرصيات التابع ملكتبة اإلسكندرية
واملجلس األعىل لآلثار ،املدينة املفقودة حتت الرمال والتي كانت تسمى "صعود آتون" والتي يعود تارخيها إىل عهد امللك أمنحتب الثالث ،واستمر استخدام
املدينة من قبل امللك توت عنخ آمون ،أي منذ  3000عام .وهذه املدينة هي أكرب مستوطنة إدارية وصناعية يف عرص اإلمرباطورية املرصية عىل الضفة الغربية
لألقرص ،حيث ُعثر باملدينة عىل منازل يصل ارتفاع بعض جدراهنا إىل نحو  ٣أمتار ،ومقسمة إىل شوارع.

الكشف عن مقدمة السفينة الغارقة بجزيرة سعدانة بالبحر األحمر
حتت ارشاف املجلس األعىل لآلثار ،نجحت البعثة األثرية التابعة لكلية اآلداب
جامعة اإلسكندرية يف الكشف عن مقدمة واجلزء األوسط للسفينة الغارقة بجزيرة
سعدانة بالبحر األمحر ،والتي كان قد ُعثر عىل أجزاء منها عام  ،١٩٩٤باإلضافة إىل
العثور عىل املئات من اللقى والقطع األثرية والتي كانت جزء من محولة السفينة.
وأشارت الدراسات إىل أن السفينة التي تم العثور عليها هي سفينة جتارية يرجع
تارخيها إىل منتصف القرن  18امليالدي ،وأنه من املرجح أن يكون سبب غرق
السفينة هو ارتطامها بالشعاب املرجانية احلادة الضخمة املتواجدة هبذا املوقع أثناء
رحلتها من مناطق جنوب رشق آسيا إىل مرص.
جانب من الكشف

الكشف عن  ١١٠مقبرة مبنطقة كوم اخللجان بالدقهلية

جانب من الكشف

نجحت البعثة األثرية العاملة يف منطقة آثار الدقهلية يف الكشف عن ١١٠
مقربة يرجع تارخيها إىل ثالثة مراحل حضارية خمتلفة هم :حضارة مرص
السفىل واملعروفة بإسم بوتو  1و  ،2وحضارة نقادة  ،IIIوعرص االنتقال
الثاين املعروف بفرتة اهلكسوس ،وذلك أثناء أعامل احلفر األثري بمنطقة
كوم اخللجان بمحافظة الدقهليةُ .يعد هذا الكشف إضافة تارخيية وأثرية
هامة للموقع ،حيث تم العثور عىل  68مقربة ترجع ملرحلة حضارة مرص
السفىل ومخسة مقابر من عرص نقادة  ،IIIو 37مقربة من عرص اهلكسوس،
ومازالت احلفائر مستمرة للكشف عن مزيد من أرسار هذه املنطقة .كام
عثرت البعثة عىل جمموعة من األفران واملواقد وبقايا أساسات مباين من
الطوب اللبن ،واألواين الفخارية ،والتامئم خاصة اجلعارين التي صنع
البعض منها من األحجار شبه الكريمة واحليل مثل األقراط.
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أخبار متنوعة
ً
عاما
مدفع رمضان ينطلق من قلعة صالح الدين األيوبي بالقاهرة بعد توقف ٣٠

قامت الوزارة خالل شهر أبريل ومع أول أيام شهر رمضان املبارك بإطالق مدفع رمضان من جديد بعد فرتة توقف دامت ما يقرب من  ٣٠عام ًا،
والذي كان متوقف ًا منذ عام  ،١٩٩٢وذلك من ساحة متحف الرشطة بقلعة صالح الدين األيويب بالقاهرة  ،وذلك بعد قيام الوزارة برتميمه.

إطالق فوازير سياحية على مواقع التواصل االجتماعي
بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك ،أطلقت الوزارة خالل الشهر
مسابقة فوازير سياحية عىل مواقع التواصل االجتامعي املختلفة
اخلاصة هبا وباهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي Experience

 ،Egyptوذلك للرتويج السياحي ملرص وزيادة الوعي السياحي
واألثري للمواطنني وتعريفهم باملقومات السياحية املتنوعة التي تزخر
هبا من متاحف وأماكن أثرية وشواطئ وصحراء وواحات وغريها،

حيث تضمنت املسابقة طرح فزورة يومية عن أحد املحافظات املرصية

عىل مدار الشهر.

إدراج املتحف املصري بالتحرير على القائمة التمهيدية ملواقع التراث العاملي
أدرجت جلنة الرتاث العاملي بمنظمة الرتبية والعلوم والثقافة التابعة لألمم املتحدة (اليونسكو) ،املتحف املرصي بالتحرير عىل القائمة التمهيدية
ملواقع الرتاث العاملي ،حيث قامت الوزارة برفع امللف التمهيدي اخلاص باملتحف يف شهر فرباير املايض ،طبق ًا للمعايري املقررة لتسجيل مواقع الرتاث
العاملي .وقد حرصت الوزارة يف امللف الذي قدمته لليونسكو عىل إبراز املكانة اخلاصة التي يتمتع هبا املتحف؛ فهو أول متحف قومي بمنطقة
الرشق األوسط يضم أكرب وأهم الكنوز األثرية للحضارة املرصية القديمة ،وبه مكتبة وأرشيف يضم وثائق وكتب نادرة يف جمال علم املرصيات.
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االنتهاء من أعمال ترميم قبة قانصوه أبو سعيد
انتهت الوزارة بالتعاون مع وزارة االسكان واملرافق واملجتمعات
العمرانية ،من مرشوع ترميم قبة السلطان قانصوه أبو سعيد بالقرافة
الرشقية للمامليك وتنسيق املوقع العام هلا ،ومتت مجيع األعامل حتت
إرشاف اإلدارة العامة للقاهرة التارخيية وقطاع اآلثار اإلسالمية
والقبطية بالوزارة ،واجلهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الفاطمية
بوزارة اإلسكان.

افتتاحات
افتتاح قبة ضريح اإلمام الشافعي

قبة قانصوه أبو سعيد

افتتح الوزير ووزير األوقاف وحمافظ القاهرة ورئيس اللجنة الدينية بمجلس
النواب ،وسفري الواليات املتحدة األمريكية بالقاهرة يوم  18أبريل قبة
اإلمام الشافعي وذلك بعد االنتهاء من مرشوع ترميمها وصيانتها ،حيث
قاموا بتفقد أعامل مرشوع ترميم القبة والذي استمر قرابة اخلمس سنوات
بتكلفة أكثر من  ٢٢مليون جنيه ضمن إطار عمل مبادرة "األثر لنا" ،بدعم
من صندوق السفراء األمريكي للحفاظ عىل الرتاث الثقايف .وبعد االفتتاح
توافد مئات الزائرين املرصيني واألجانب لزيارهتا مع االلتزام بتطبيق كافة
اإلجراءات االحرتازية املقررة.
تعترب هذه القبة أحد أهم اآلثار اإلسالمية يف مرص وواحدة من أشهر
القباب الرضحيية هبا ،ليس فقط لعامرهتا وقبتها اخلشبية األضخم ولكن
ألهنا رضيح اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي أحد الالئمة
األربعة ومؤسس املذهب الشافعي والقايض والفقيه والرحالة والشاعر

آثار مستردة

جانب من االفتتاح

مصر تسترد قطعتني أثريتني من إيطاليا
تسلم سفري مجهورية مرص العربية لدى إيطاليا ،خالل الشهر،
بمقر وحدة مكافحة جرائم املمتلكات الثقافية التابعة لقوات
الدرك اإليطالية (الكاربيناري) بروما ،قطعتني أثريتني من
العصور اليونانية والرومانية ،وذلك يف إطار جهود مرص
احلثيثة الستعادة اآلثار املرصية املهربة باخلارج ،ودور الوزارة
بالتعاون مع وزارة اخلارجية يف جمال استعادة اآلثار املرصية
املهربة .القطعة األوىل عبارة عن جزء علوي من متثال لسيدة
مصنوع من الفخار ،والثانية إناء صغري مصنوع من الفخار،
ويعودان للعرص اليوناين الروماين ،وقد تم ضبطهام يف منطقة
جنوة بإيطاليا من خالل اجلهات األمنية املعنية.

القطعتني املسرتدتني
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لقاءات واجتماعات
قرارات جديدة ملجلس إدارة املجلس األعلى لآلثار

ُعقد يوم  ٢٧أبريل اجتامع جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار برئاسة الوزير ،وتم اختاذ عدد من القرارات من أمهها :املوافقة عىل استمرار األسعار املخفضة لتصاريح
الزيارة السنوية لطالب املدارس واجلامعات والزائرين من املرصيني والعرب املقيمني؛ وهي  ٤٠٠جنيه سنو ًيا للمرصيني والعرب املقيمني ،و ٥٠جنيه سنويا
لطالب املدارس احلكومية واخلاصة والدولية بكافة املراحل التعليمية ،و ١٢٥جنيه سنويا لطالب اجلامعات من املرصيني والعرب املقيمني ،وتسمح حلاملها
زيارة مجيع املتاحف واملواقع األثرية املفتوحة للزيارة ،ماعدا مقابر ستي األول وتوت عنخ آمون ورمسيس الثاين بوادي امللوك ومقربة امللكة نفرتاري بوادي
امللكات بالرب الغريب باألقرص ،وأهرامات اجليزة من الداخل ،واملتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط ،واملتحف املرصي الكبري بالرماية (بعد افتتاحه).
كام وافق املجلس عىل طلب الرعاية املقدم من البنك األهيل املرصي لتوفري وتطوير اخلدمات املقدمة للزائرين والسائحني ببعض املتاحف واملواقع األثرية
بمبلغ عرشين مليون جنيه ًا مرصي ًا ،وذلك يف إطار بروتوكول التعاون املوقع بينهام .ولتخفيف اآلثار االقتصادية الناجتة عن أزمة فريوس كورونا ،وافق
جملس اإلدارة عىل استمرار اإلعفاء التام من القيمة اإلجيارية ملستأجري البازارات والكافيرتيات باملتاحف واملواقع األثرية التابعة للمجلس عن شهري
مايو ويونية  ،٢٠٢١كام تم التأكيد عىل القرار السابق بمنح ختفيض  ٪٥٠عىل أسعار تذاكر األجانب الكاملة لتكون بسعر الطالب األجنبي باملناطق األثرية
واملتاحف املفتوحة للزيارة يف حمافظات قنا واألقرص وأسوان خالل أشهر يونية ويولية وأغسطس .2021

اجتماع مجلس إدارة الهيئة املصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الوزير
ُعقد يوم  ٢٦أبريل اجتامع جملس إدارة اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الوزير ،ملناقشة عدد من املوضوعات التي من شأهنا دفع احلركة
السياحية الوافدة من األسواق املصدرة للسياحة إىل مرص .وخالل االجتامع تم إطالع أعضاء جملس اإلدارة عىل مستجدات أعامل احلملة الرتوجيية لتنشيط
حركة السياحة يف األسواق العربية ،ومناقشة إمكانية تنظيم قوافل سياحية بعدد من األسواق السياحية املصدرة للسياحة إىل مرص ورشاء مساحات إعالنية
عىل مواقع التواصل اإلجتامعي املختلفة هبذه األسواق للرتويج للمقصد املرصي هبا.كام تم مناقشة أجندة األحداث والفعاليات السياحية لعام ٢٠٢١
ومدي إمكانية رعاية بعض الفعاليات السياحية والرياضية والثقافية املحلية والعاملية والتي من شأهنا أن تعمل عىل التواجد يف األسواق املصدرة للسياحة
إىل مرص والرتويج للمقصد املرصي.

اجتماع جلنة "خبراء الترويج السياحي"  ...ومجلس إدارة صندوق السياحة
اجتمع الوزير يوم  25أبريل بلجنة "خرباء الرتويج السياحي" ،بحضور نائب الوزير لشئون السياحة ،والرئيس التنفيذي للهيئة املرصية العامة للتنشيط
السياحي ورئيس اللجنة ،ومشاركة رئيس االحتاد املرصي للغرف السياحية ،ورئييس جلنتي تسيري أعامل كل من غرفة رشكات ووكاالت السفر
والسياحة ،وغرفة املنشآت الفندقية .وخالل االجتامع تم بحث سبل الرتويج السياحي ملرص يف عدد من األسواق العاملية ومن بينها السوق الرويس من
خالل تنظيم قوافل سياحية بمشاركة ممثيل القطاع السياحي احلكومي واخلاص وتنظيم ورش عمل ورحالت تعريفية من هذه األسواق .كام تم أيض ًا
اعتامد الشعار اجلديد الذي صممته الوزارة بالتعاون مع االحتاد لتمييز الفنادق املرصية التي قامت بتطعيم كافة العاملني هبا باألمصال املضادة لفريوس
كورونا .ويف سياق متصل ،ترأس الوزير يوم  25أبريل اجتامع جملس إدارة صندوق السياحة بحضور أعضاء املجلس ،وذلك ملناقشة متويل بعض
املرشوعات التنموية والرتوجيية والفعاليات.

استعراض استراتيجية العالقات العامة للسياحة املصرية مع شركة دولية متخصصة
اجتمع الوزير خالل شهر أبريل مع رئيس وممثيل رشكة أبكو ()APCO
الدولية للعالقات العامة التي تعاقدت معها الوزارة يف فرباير املايض،
وذلك للتعامل مع املستجدات الناجتة عن جائحة كورونا وتأثريها
عىل القطاع السياحي يف مرص والعامل .وخالل االجتامع تم استعراض
االسرتاتيجية التي أعدهتا الرشكة هبدف التواصل مع منظمي الرحالت
ورشائح السائحني املستهدفني يف األسواق العربية واألوروبية املصدرة
للسياحة إىل مرص ،وفق ًا للقنوات املناسبة ومن خالل توجيه الرسائل
التي تناسب كل سوق ،السيام يف ظل أزمة فريوس كورونا وتزامنا
مع قيام الدولة املرصية بإطالق محلة تطعيم جلميع العاملني بالقطاع
السياحي ضد الفريوس منذ أوائل أبريل والتي بدأت بتطعيم العاملني
جانب من اإلجتامع
بمحافظتي جنوب سيناء والبحر األمحر.
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الوزير يشارك في االجتماع التاسع للجنة الدولية لألزمات مبنظمة السياحة العاملية
شارك الوزير يوم  ٨أبريل يف االجتامع التاسع للجنة الدولية لألزمات بمنظمة السياحة العاملية عرب الفيديو كونفرانس ،والتي عقدت يف
الرياض باململكة العربية السعودية ،ترأس االجتامع األمني العام ملنظمة السياحة العاملية ،وحرضه األمني العام ملنظمة االيكاو ،ورئيس احتاد
الغرف التجارية الدويل ،ومفوض العدل باالحتاد االورويب ،وعدد من الوزراء املعنيني بملف السياحة يف العامل ،وأعضاء جلنة أزمة السياحة
العاملية بمنظمة السياحة العاملية .ناقش االجتامع آخر التطورات اخلاصة باجلهود املبذولة لتعايف القطاع السياحي واالجراءات التي جيب
عيل الدول واملنظامت االقليمية والدولية القيام هبا لدعم هذا القطاع احليوي ،واخلطوات الالزمة للميض قد ًما يف اخلطط امللموسة لضامن
استئناف السياحة ،واستعادة الثقة يف السياحة والسفر .هذا باالضافة إىل مناقشة اإلجراءات القانونية ،ومسائل املسارات اخلرضاء ومسائل
نقل الركاب وصحة وسالمة السائحني يف املطارات.

االجتماع مع عدد من سفراء الدول في القاهرة
استقبل الوزير خالل الشهر عد ًدا من سفراء الدول العربية
واألجنبية يف القاهرة ،حيث استقبل يوم  25أبريل سفري
روسيا بالقاهرة ،حيث تم خالل اللقاء التأكيد عىل استعداد
مرص التام وجاهزية منتجعاهتا السياحية الستقبال السياحة
من روسيا ومن مجيع دول العامل ،ويف  15أبريل استقبل
الوزير سفري االحتاد األورويب بالقاهرة ،وذلك لبحث
تعزيز سبل التعاون بني مرص واالحتاد األورويب يف جمال
العمل األثري والسياحي ،وتم مناقشة مستجدات األعامل
بمرشوع تطوير ورفع كفاءة املتحف املرصي بالتحرير
والذي يتم بالتعاون مع االحتاد األورويب .كام التقى سفري
دولة اإلمارات العربية املتحدة بالقاهرة ومندوهبا الدائم جانب من اإلجتامع مع سفري روسيا بالقاهرة
باجلامعة العربية ،وتم مناقشة تعزيز سبل التعاون بني البلدين يف مجيع املجاالت السياحية واألثرية ،والتجهيزات لسوق السفر العريب  ATMوالذي
سيعقد بديب يف شهر مايو القادم .ويف  12أبريل ،استقبل الوزير سفري دولة إيطاليا بالقاهرة ملناقشة تعزيز سبل التعاون بني البلدين يف جمال العمل السياحي
واألثري ،حيث تم مناقشة إمكانية تنظيم احتفالية بمناسبة مرور  ٤٠عام ًا عىل إنقاذ معبد فيلة بأسوان وطباعة كتاب يروي عملية اإلنقاذ التي متت به.

املشاركة في القمة السنوية لرابطة السفر في منطقة احمليط الهادئ آلسيا
شاركت نائب الوزير لشئون السياحة يف  27أبريل ،عرب تطبيق زووم ،يف القمة
السنوية لرابطة السفر يف منطقة املحيط اهلادئ آلسيا Pacific Asia Travel

 Associationوالتي استمرت خالل الفرتة من  27وحتى  29أبريل،

وحرضها أكثر من  3000وفد من أكثر من  80وجهة سياحية عىل مستوي العامل.
وتناولت القمة الوضع الراهن لصناعة السفر والسياحة يف العامل وما تواجهه من

صعوبات يف ظل أزمة فريوس كورونا ،باإلضافة إىل تسليط الضوء عىل ما تتمتع

به الوجهات السياحية حول العامل اآلن بفرصة إلعادة تصور مستقبل السياحة ،مما

قد يستوجب عليه تغيري طبيعة األداء السياحي من خالل التخطيط االسرتاتيجي
الدقيق وحتقيق ميزة السياحة التنافسية ودفع التنمية االقتصادية املستدامة.

خالل املشاركة يف القمة عرب تطبيق "زووم"

الوزارة تشارك في قمة "توحيد العالم من أجل التعافي"
شاركت نائب وزير السياحة واآلثار لشئون السياحة ،من  ٣٠-٢٧أبريل ،عرب تطبيق زووم ،يف القمة التي نظمها املجلس الدويل للسفر
والسياحة )WTTC(  يف مدينة كانكون باملكسيك حتت عنوان "توحيد العامل من أجل التعايف" ملناقشة طرق التعايف للقطاع السياحي حول العامل.
وقد حرض جلسات هذه القمة املئات من قادة األعامل البارزين يف العامل ووزراء احلكومات وصناع القرار من قطاع السفر والسياحة يف العامل.
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وعى أثري وسياحي وتدريب
دورة تدريبية لعدد من العاملني مبنطقة اخلليفة والسلطان حسن
نظمت الوزارة دورة تدريبية لعدد من العاملني بمنطقة اخلليفة والسلطان حسن بالقاهرة من أفراد األمن املدين والعاملني بشباك التذاكر ،وذلك
يف إطار اخلطة التدريبية للوزارة والتي يتم تنفيذها حتت مسمى برنامج "سفراء السياحة" والذي يعد من أهم الربامج التدريبية التي يتم تقديمها
للعاملني باألماكن السياحية واألثرية حيث هيدف إىل اكساب العاملني املهارات والسلوكيات الواجب اتباعها جتاه الزائر من أجل حتسني جتربة الزائر
لتلك األماكن .ويف سياق متصل ،نظمت إدارة التنمية الثقافية بالوزارة حمارضة لطالب إحدى املدارس بمرص والذين ترتاوح أعامرهم ما بني ٧
و ٨سنوات ،باللغة الفرنسية ،عرب تطبيق زووم ،حتت عنوان"ملوك وملكات مرص" ،وذلك بمناسبة موكب نقل املومياوات امللكية وافتتاح قاعتي
العرض املركزي واملومياوات باملتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط.

...وبرنامج تدريبي للعاملني بالفنادق السياحية وأصحاب احلرف اليدوية والتراثية بالفيوم
نظمت الوزارة برناجم ًا تدريبي ًا بالتنسيق مع حمافظة الفيوم للعاملني بالفنادق السياحية حول السالمة والصحة الغذائية وآخر التطورات احلديثة إلدارة
املنشآت الفندقية يف ظل أزمة فريوس كورونا ،باإلضافة إىل تنظيم ورش عمل لتدريب أصحاب احلرف اليدوية والرتاثية عىل ريادة األعامل.

املتحف القومي للحضارة املصرية
توافد الزائرين على املتحف بعد افتتاحه ...والوزير يلتقي مجموعة من األطفال والسائحني

صورة تذكارية مع األطفال

بعد افتتاح قاعتي املومياوات والعرض املركزي باملتحف القومي للحضارة املرصية واستقباله ملوكب املومياوات امللكية يوم  3أبريل ،استقبل املتحف
آالف الزائرين من املرصيني واألجانب لزيارة املتحف ومشاهدة ما حتتويه قاعة العرض املركزي به من قطع أثرية من عصور ما قبل التاريخ وحتى
الوقت احلارض ،كام زار املتحف حوايل  400من ممثيل وكاالت األنباء والصحف وحمطات التليفزيون املرصية والعاملية من أمريكا وأملانيا وفرنسا
والصني واليابان وانجلرتا وروسيا.
ويف سياق متصل التقي الوزير ،خالل تفقده املتحف يوم  8أبريل ،بمجموعة من األطفال منهم  ١١طفال من ذوي القدرات اخلاصة ،باإلضافة إىل
عدد من أولياء أمورهم خالل زيارهتم للمتحف والتي نظمها هلم جملس األعامل األفرو آسيوي واالحتاد الريايض املرصي لإلعاقات الذهنية.
كام التقى بمجموعة من ذوي اإلعاقة السمعية خالل زيارهتم للمتحف والتي نظمتها هلم إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بالوزارة .كام
التقى الوزير بعدد من السائحني من دولة التشيك والذين أعربوا عن انبهارهم بموكب املومياوات امللكية وباملتحف القومي للحضارة املرصية.
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بدء عرض املومياوات امللكية في القاعة املخصصة لها  ١٨أبريل
استقبلت قاعة املومياوات باملتحف يوم  ١٨أبريل الزائرين بعد عرض املومياوات امللكية هبا وذلك تزامنًا مع يوم الرتاث العاملي .وقد قام مرممي املتحف
من االنتهاء من صيانة وهتيئة الـ  22مومياء ملكية التي استقبلها املتحف ،وتم وضعها يف فتارين العرض اخلاصة هبا بقاعة املومياوات ،وقد توافد الزائرون
عىل زيارة هذه القاعة منذ اليوم األول الفتتاحها.

عقد اجتماع مجلس إدارة هيئة املتحف
ُعقد يوم  ١٩أبريل اجتامع جملس إدارة هيئة املتحف ،برئاسة الوزير ،وذلك بمقر املتحف بالفسطاط ،حيث تم خالل االجتامع املوافقة عىل تشغيل نظام رشح
املرشدين السياحيني بالسامعات للحفاظ عىل اهلدوء داخل املتحف ،باإلضافة اىل املوافقة عىل عدم السامح بالرشح داخل قاعة املومياوات سواء بسامعة
أو بدون سامعة .كام متت املوافقة عىل السامح باستمرار رسيان ترصيح الزيارة املجانية للمتحف للفئات املستحقة فقط خالل أيام األسبوع من األحد إىل
أيضا عىل السامح بصالحية تذكرة دخول املتحف
اخلميس أثناء مواعيد العمل الرسمية وذلك دون عطالت هناية األسبوع والعطالت الرسمية ،وتم املوافقة ً
ملدة  ٣شهور من تاريخ رشائها عىل أن تستخدم ملرة واحدة فقط.

املتحف املصرى الكبير
رئيس الوزراء يشهد مراسم التعاقد مع التحالف الفائز بتقدمي وتشغيل اخلدمات باملتحف
شهد رئيس جملس الوزراء يوم  28أبريل بمقر جملس
الوزراء ،مراسم توقيع عقد اتفاق تقديم وتشغيل
اخلدمات باملتحف املرصي الكبري بني كل من هيئة
املتحف املرصي الكبري وحتالف دويل بقيادة رشكة حسن
عالم لإلنشاءات ،والذي فاز من بني مخسة حتالفات
دولية أخرى بتقديم وتشغيل اخلدمات باملتحف،
بناء عىل قرار جلنة البت املشكلة وجلنة اخلرباء التي تم
تشكيلها بقرار من رئيس جملس الوزراء ،وقد وقع عقد
االتفاق الوزير ،ورئيس جملس إدارة رشكة حسن عالم
لإلنشاءات .ويضم التحالف الفائز بتقديم وتشغيل
اخلدمات باملتحف املرصي الكبري كال من رشكة حسن رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع العقد
عالم لإلنشاءات ،ورشكات دولية متخصصة يف جماالت إدارة األعامل ،والتسويق ،والضيافة ،والرتويج ،واجلودة ،والصحة ،والسالمة املهنية ،وإدارة
املقاصد السياحية ،والفعاليات ،واألنشطة الثقافية والتعليمية.

املتحف يستقبل املقصورة الثالثة منمقاصير توت عنخ آمون
استقبل املتحف ،خالل الشهر ،املقصورة الثالثة من مقاصري امللك توت عنخ آمون
قادمة من املتحف املرصي بالتحرير ،بعد حوايل شهر من وصول املقصورة الرابعة
(الصغرى) ،وذلك متهيد ًا لعرضها ضمن سيناريو العرض املتحفي بالقاعات
املخصصة لكنوزه.
وقد بدأت أعامل الرتميم هلذه املقصورة داخل املتحف ،وسيتم نقل باقي املقاصري
تباع ًا لتعرض مجيع ًا وفق ًا ألحدث طرق العرض املتحفي بالقاعات املخصصة
لعرض كنوز امللك والتي تبلغ مساحتها حوايل  7200مرت مربع.
املقصورة الثالثة للملك توت عنخ آمون
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األخيرة
عاما على إنشاء مركز تسجيل اآلثار املصرية
ً 65
كان ملرشوع إنشاء السد العاىل العديد من الفوائد االقتصادية واالجتامعية عىل مرص ،وكذلك كان له من النتائج ما هو سلبى ،متمث ً
ال ىف الرضر الذى
وقع عىل جمموعة املعابد الفريدة التي كانت ُمعرضة للغرق واالندثار حتت مياه البحرية خلف السد .لذا ،قامت مرص بمخاطبة منظمة اليونسكو الختاذ
خطواهتا نحو توجيه نداء دوىل للمشاركة ىف مرشوع إنقاذ هذا الرتاث احلضارى فيام ُعرف باحلملة الدولية إلنقاذ معابد النوبة .وحفاظ ًا عىل هذا الرتاث
احلضارى تم إنشاء مركز علمى متخصص يقوم بتسجيل هذه املعابد قبل نقلها من مكاهنا األصىل؛ فجاءت فكرة إنشاء مركز تسجيل اآلثار املرصية
بموجب القانون رقم  148بتاريخ 1955/5/4؛ فصدر القرار رقم  184لسنة
 1956ىف الـ  25من شهر ابريل بإنشاء مركز تسجيل اآلثار املرصية والذى كان
مقره خلف املتحف املرصى بالتحرير ،ثم تقرر إقامة مبنى جديد مكون من 6
طوابق بمقرة احلاىل بحى الزمالك .وحيتقل املركز ىف الـ 25من شهر أبريل من
كل عام بذكرى إنشاءه.
يعترب مركز تسجيل اآلثار املرصية الشاهد واحلاضن لوثائق ومعلومات
سجلت أهم حقب العمل األثري ىف القرن املاىض واحلاىل ،كإنقاذ معبدى
أبوسمبل ومعبد جزيرة فيله ومعبد كالبشة .حيث تعد مهمه املركز تسجيل
ودراسة اآلثار املرصية والنرش العلمى هلا والعمل عىل تسجيل اآلثار املنقولة
إضافة إىل اآلثار الثابتة ،كام قام املركز بأعامل التسجيل والتوثيق العلمي للعديد
من املناطق اآلثرية عىل مستوى اجلمهورية ،مثل تسجيل وتوثيق آثار النوبة
وعددها ( )21معبدً ا ،ثم توجهت جهود املركز إىل تسجيل آثار حمافظات
األقرص،أسوان ،أسيوط ،اإلسكندرية ،البحرية ،الرشقية ،بني سويف.

يقوم املركز بعملية التحويل الرقمى للصور األبيض واألسود ،وللسلبيات
(األفالم) الزجاجية واجليالتينية ،والتي يضمها األرشيف العلمي للمركز .أما
عن أعامل النرش العلمى ،فقد تم إصدار العديد من الكتب منها :مقابر وادي
امللكات ( ،)2017مقربة خع إم حات رقم  57باألقرص ( ،)2017ومعبد جرف حسني (اجلزء اخلامس) ( ،)2019مقربة نفرتاري رقم 66
( ،)2020وحجرات الكنز الشاملية بمعبد أبو سمبل الكبري ( .)2020وىف إطار دور املركز كمؤسسة علمية فقد تم تنسيق عدد من البعثات املشرتكة
بالتعاون بني املركز وعدد من اجلهات العلمية ،ومنها :البعثة املرصية الفرنسية املشرتكة بمعبد الرمسيوم ،والبعثة املرصية الربازيلية باملقربتني رقم
 ،123و 368باألقرص ،والبعثة املرصية الربازيلية املشرتكة باملقربة رقم  93باألقرص ،والبعثة املرصية األسبانية املشرتكة بخبيئة الوادي بالدير البحري
باألقرص ،والبعثة املرصية املشرتكة مع املعهد األملاين لآلثار بالقاهرة ،حلفظ ورقمنة األرشيف العلمي باملركز .كام قام املركز بأعامل إزالة الرديم
والرتميم والتسجيل العلمي ملقربيت ريبيو رقم  ،416وساموت رقم  417باألقرص.
د .هشام الليثى _ رئيس اإلدارة املركزية لتسجيل اآلثار املرصية

رئيس التحرير :رنـا جــوهــر
مـدير التحـرير :محـمـد سـعـد
فريق العمل:
ابتسـام يـحيـى
كــريم الـريـدي

وزارة السياحة واآلثار
برج مصر للسياحة  -ميدان العباسية
القاهرة  -جمهورية مصر العربية
شاهد موكب املومياوات
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