
النشرة اإلخبارية 
لوزارة السياحة واآلثار 

  العدد ١٧ -  مايو ٢٠٢١وزارة السياحة واآلثار

"ATM"، واملعرض الدويل للسياحة والسفر  العريب للسياحة والسفر بديب  امللتقى  الوزارة خالل شهر مايو يف ٤ معارض سياحية دولية، وهى  شاركت 
"BIT" بالعاصمة األوكرانية كييف،  ومعرض ميالنو السياحي الدويل "UITT" بمدريد، واملعرض السياحي الدويل "FITUR"

حيث افتتح الوزير اجلناح املرصي املشارك ىف فعاليات النسخة 28 من امللتقى العريب للسياحة والسفر ATM 2021 الذي ُعقد خالل الفرتة من 19-16 
مايو بديب باإلمارات العربية املتحدة، بمشاركة 1300 عارض من 62 دولة، حتت شعار 'فجر جديد للسفر والسياحة'. 

وخالل امللتقى عقد الوزير عددًا من اللقاءات املهنية مع ممثيل كربي منظمي الرحالت ورشكات الطريان والفنادق يف السوق العربية، وعدد من منظمي الرحالت 
العربية والدولية من روسيا ورشق أوروبا، كام التقى ممثيل الفنادق والرشكات السياحية املرصية املشاركة باملعرض. 

كام عقد الوزير ووزير الطريان املدين اجتامًعا مع رئيس هيئة ديب للطريان املدين ورئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لطريان اإلمارات وجمموعة اإلمارات، 
وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون املشرتك بني البلدين يف جمال السياحة والطريان، كام اجتمعا بوزير دولة اإلمارات العربية املتحدة لريادة األعامل واملشاريع 
الصغرية واملتوسطة وامُلكلف بملف السياحة بالدولة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون املشرتك بني البلدين يف جمال السياحة والطريان. ويف سياق متصل عقد 

الوزير عدًدا من اللقاءات اإلعالمية مع أبرز الصحف والقنوات التليفزيونية ووكاالت األنباء العربية والدولية. )تفاصيل عن باقي املعارض  ص ٧(

الوزارة تشارك في ٤ معارض سياحية دولية

   ATM اجلناح املرصى يف معرض 

1النرشة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املرصية - العدد السابع عرش- مايو ٢٠٢١ 

في اليوم العاملي للمتاحف

افتتاح متحفي املطار

  ص ١٢

 قرار رئيس اجلمهورية بتشكيل

مجلس أمناء هيئة املتحف

ص ١١

 فوز مصر برئاسة اللجنة االقليمية

 للشرق األوسط التابعة ملنظمة

السياحة العاملية   ص ٣

 عودة املواعيد الصيفية للمحال

 واملوالت التجارية واملقاهي

واملطاعم ص ٢



أهم األخبار

جانب من االجتامع
اجتمع فخامة رئيس اجلمهورية يوم 29 مايو مع رئيس جملس الوزراء، والوزير، ووزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، ومستشار رئيس اجلمهورية 
للتخطيط العمراين ملتابعة املوقف التنفيذي لعدد من املرشوعات احلالية واملستقبلية يف جمال التنمية السياحية عىل مستوى اجلمهورية، ووجه السيد الرئيس 
باالستغالل األمثل ألصول الدولة من األرايض والسواحل واحلفاظ عىل قيمتها، كام تم خالل االجتامع استعراض جهود استئناف احلركة السياحية الوافدة 
ملرص، وآخر مستجدات أنشطة قطاع السياحة واآلثار وافتتاح سلسلة من املتاحف املتنوعة عىل مستوى اجلمهورية، وكذلك اخلطوات التنفيذية لإلنتهاء من 
كٍل من املتحف املرصي الكبري، ومرشوع تطوير طريق الكباش باألقرص. وقد وجه السيد الرئيس بإمتام تلك األنشطة األثرية والثقافية العاملية عىل نحو يتسق 

مع عظمة وعراقة احلضارة املرصية القديمة وبام يربز جهود الدولة املستمرة لالرتقاء باملواقع األثرية عىل مستوي اجلمهورية.

رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر محمد علي باشا بشبرا

تفقد رئيس جملس الوزراء يوم 31 مايو مرشوع ترميم  قرص 
األعامل  سري  ملتابعة  اخليمة؛  شربا  بمنطقة  باشا  عيل  حممد 
وحمافظ  الوزير  ورافقه  للمرشوع،  التنفيذي  واملوقف 
القليوبية ومسئولو اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة، حيث 
جتري أعامل ترميم القرص عىل قدم وساق، متهيًدا الفتتاحه 
النييل  باملرسى  القرص  ربط  يتم  أن  املقرر  ومن  الوشيك، 
البدء يف األعامل  لنقل السائحني من وإىل القرص، وقد تم 

اإلنشائية للمرسى النييل وكوبري املشاة يف يناير 2021.
1808م،  عام  يف  بناؤه  القرصتم  أن  بالذكر  جدير 
واستمرت عملية البناء حتى عام 1821، وهو مكون من 
عىل  وأرشف  الفسقية،  قرص  ومبنى  اجلبالية،  كشك  مبنى 

التنفيذ املهندس املعامري ذو الفقار كتخدا. 

الرئيس يتابع مشروعات التنمية السياحية على مستوى اجلمهورية

جولة رئيس الوزراء داخل القرص

عودة املواعيد الصيفية للمحال واملوالت التجارية واملقاهي واملطاعم من ١ يونيو  

ترأس  رئيس جملس الوزراء يوم 30 مايو اجتامع اللجنة العليا إلدارة أزمة فريوس كورونا، بحضور الوزير وعدد من الوزراء واملسئولني. وخالل االجتامع تم  
املوافقة عىل العودة  للعمل باملواعيد الصيفية فيام يتعلق بفتح وغلق املحال واملوالت التجارية، واملقاهي، والكافيهات، واملطاعم، املحددة سلًفا بقرارات وزيري 
التنمية املحلية والسياحة واآلثار، عىل أن يتم بدء تطبيق هذه املواعيد اعتباًرا من أول يونيو 2021، وتم التأكيد عىل أنه سيتم تطبيق غرامة عىل املنشآت املخالفة 
هلذه املواعيد والغلق الفوري هلا ملدة أسبوعني، ويف حالة التكرار يتم اإلغالق ملدة شهر، التأكيد عىل استمرار الدولة يف اختاذ كافة اإلجراءات والقرارات، التي 
من شأهنا احلفاظ عىل سالمة وصحة مجيع املواطنني،  وكام تم التشديد عىل استمرار تطبيق كافة اإلجراءات الوقائية واالحرتازية اخلاصة بالتعامل مع فريوس 
كورونا يف مجيع األماكن العامة، والسيام التي تشهد تكدًسا ملحوًظا مع استمرار تطبيق الغرامة عىل املخالفات اخلاصة بتلك اإلجراءات التي من بينها منع 
تقديم 'الشيشة'. كام وافقت اللجنة عىل االستمرار يف حظر إقامة املوالد، والتشديد عىل منع إقامة رسادقات العزاء واألفراح، وااللتزام بإقامة األفراح يف 

األماكن املفتوحة فقط.
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فازت مرص برئاسة اللجنة االقليمية للرشق األوسط 
التابعة ملنظمة السياحة العاملية، وذلك خالل مشاركة 
الوزير يف االنتخابات التي ُأجريت أثناء االجتامع الـ 
ملنظمة  التابعة  األوسط  للرشق  اإلقليمية  للجنة   ٤٧
السياحة العاملية التي أقيمت بمدينة الرياض باململكة 

العربية السعودية يومي 26 و2٧ مايو اجلاري.
مرص  استضافة  عىل  املوافقة  االجتامع  خالل  تم  كام 
الجتامع اللجنة ىف دورته القادمة املقرر عقدها خالل 

عام 2022. 
وشارك الوزير يف قمة "انعاش السياحة" التي أقيمت 
السياحة  وزير  وافتتحها  االجتامع،  انعقاد  إطار  يف 
السياحة  ملنظمة  العام  األمني  بحضور  السعودي 

العاملية، ووزراء السياحة يف بعض دول العامل.
امللكي  السمو  بصاحب  الوزير  التقى  الزيارة  وخالل 

األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز آل سعود املستشار اخلاص خلادم احلرمني الرشيفني ورئيس جملس أمناء مؤسسة امللك سلامن غري الربحية. كام عقد 
عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء السياحة العرب لتعزيز سبل التعاون، حيث التقى وزير السياحة السعودي، ووزير دولة اإلمارات العربية 
السياحة  العراق، ووزير  الثقافة والسياحة واآلثار بدولة  بالدولة، و وزير  السياحة  لريادة األعامل واملشاريع الصغرية واملتوسطة وامُلكلف بملف  املتحدة 
واآلثار باململكة األردنية اهلاشمية، ووزير السياحة اللبناين. وعىل هامش االجتامع، عقد الوزير العديد من اللقاءات اإلعالمية مع بعض الصحف والقنوات 

التليفزيونية ووكاالت األنباء السعودية والعربية والدولية.

مصر تفوز برئاسة اللجنة االقليمية للشرق األوسط التابعة ملنظمة السياحة العاملية 

 املشاركة في احتفالية ذكرى دخول العائلة املقدسة إلى مصر

البابا  قداسة  من  بدعوة  مايو   31 يوم  الوزير  شارك 
الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثاين  توارضوس 
إىل  املقدسة  العائلة  دخول  ذكري  احتفالية  يف  املرقسية، 
بالكاتدرائية  رويس  األنبا  بمرسح  أقيمت  والتي  مرص 
الوزراء  من  عدد  االحتفالية  حرض  بالعباسية.  املرقسية 
التي  املناطق  مجيع  وكهنة  الكنيسة  وأحبار  واملسئولني 
وثائقي  فيلم  بعرض  االحتفالية  وبدأت  املسار.  يشملها 
الزقازيق  جامعة  وأنشطة  القبطية  الدراسات  معهد  عن 

وبئر ال بسطا. 
هذه  حضور  عيل  حرصه  فيها  أكد  كلمة  الوزير  وألقى 
املقدسة  العائلة  مسار  أن  اىل  وأشار  عام   كل  االحتفالية 
الدولة  توىل  التي  القومية  املرشوعات  أهم  أحد  يعد 
بتوجيهات من فخامة  منذ عدة سنوات  كبريًا هبا  اهتاممًا 
الرئيس ومتابعة مستمرة من دولة رئيس جملس الوزراء، 
الكنيسة  مع  بالتعاون  احلكومة  اجهزة  كافة  فيه  وتشارك 

املرصية.

مد العمل مببادرة دعم السياحة الداخلية حتى نهاية مايو ٢٠٢١

وفقًا لتوجيهات رئيس جملس الوزراء، قررت الوزارة ووزارة الطريان املدين مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية يف مرص حتى 31 مايو 2021، وذلك 
املقررة، والتأكيد عىل رضورة االلتزام بكافة  التشغيل  الطاقة االستيعابية للفنادق وفقًا لضوابط  الداخلية، مع االلتزام بنسبة ال ٥0% من  تشجيعًا للسياحة 

اإلجراءات االحرتازية وضوابط السالمة الصحية بكل املطارات واملتاحف واملواقع األثرية واملطاعم والكافيرتيات والفنادق واألتوبيسات السياحية.

 جانب من االجتامع 

 الوزير والبابا توارضس خالل االحتفالية
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استمرار أعمال تطعيم العاملني بالقطاع السياحي مبحافظتي البحر األحمر وجنوب سيناء 

ضد فيروس كورونا

واصلت الوزارة خالل شهر مايو جهودها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وغرفة املنشآت الفندقية لالنتهاء من تطعيم العاملني بالقطاع السياحي باللقاح 
املضاد لفريوس كورونا بمحافظتي البحر األمحر وجنوب سيناء، حيث تم توفري مراكز للتطعيم داخل بعض املنشآت الفندقية يف املحافظتني، وتوفري كافة 
اخلدمات الالزمة للفرق الطبية التي تنتقل للفنادق لتطعيم العاملني، هذا باإلضافة إىل املراكز الطبية الرئيسية للتطعيم املوجودة باملحافظتني. وسيتم اإلعالن 

عن االنتهاء من تطعيم كافة العاملني بالقطاع هباتني املحافظتني قريًبا كمرحلة أوىل، حيث تم البدء هبام ألهنام تستقبالن العدد األكرب من السائحني يف مرص.
وقد  قامت نائب الوزير لشئون السياحة، بزيارة مدينة رشم الشيخ، ملتابعة  سري عمليات التطعيم، وتفقدت عدد من املنشآت السياحية والفندقية للتأكد من 
مدي جاهزيتها الستقبال املوسم السياحي الصيفي. ويف سياق آخر  حصل منذ بداية العام وحتى اآلن، ٧26  فندقًا ثابتًا بخمسة حمافظات، و86  فندقًا عائاًم 
عىل شهادة السالمة الصحية املعتمدة من الوزارة ووزارة الصحة والسكان، وغرفة املنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة ضوابط السالمة 

الصحية التي وضعتها الوزارة وفقًا ملعايري السالمة الصحية العاملية. 

متابعة تطبيق إجراءات التطهير والتعقيم في املتاحف واملناطق األثرية املختلفة

تابعت الوزارة، خالل شهر مايو، تطبيق إجراءات التطهري والتعقيم وضوابط السالمة الصحية يف كافة املتاحف واملناطق األثرية عىل مستوي اجلمهورية، 
حيث تفقد األمني العام للمجلس األعىل لآلثار عددًا من املواقع األثرية ملتابعة تطبيق هذه اإلجراءات التي تتخذها الدولة للحامية والوقاية من تداعيات 
املتاحف واملواقع األثرية عىل مستوي  التطهري والتعقيم بصفة يومية يف كافة  بالقطاع. وتتم أعامل  املواطنني والسائحني والعاملني  فريوس كورونا حلامية 

اجلمهورية وفقًا للمعاير الدولية إلجراءات التطهري وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

 جانب من اجراءات التطهري والتعقيم بمتحف رشم الشيخ   

النرشة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املرصية - العدد السابع عرش - مايو 4٢٠٢١

قرارات جديدة للمجلس األعلى لآلثار

ُعقد يف 2٥ مايو اجتامع جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار، برئاسة الوزير، حيث استهل االجتامع باستعراض آخر مستجدات أعامل عدد من املرشوعات 
األثرية والتي من املقرر افتتاحها خالل األشهر القليلة القادمة منها مشاريع ترميم كل من املقربة اجلنوبية بمنطقة آثار سقارة، وقرص حممد عيل بشربا، وجامع 
الطنبغا املارداين بالقاهرة التارخيية، ووكالة اجلداوي بمدينة إسنا، كام تم االتفاق خالل اجللسة عىل قيام اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي بالرتويج هلذه 

االفتتاحات الوشيكة.
وقد وافق املجلس يف جلسته أيضا عىل استمرار إرجاء تطبيق األسعار اجلديدة لرسوم زيارة األجانب للمناطق األثرية واملتاحف حتى مايو 2022، وذلك 
استمراًرا لسياسة الوزارة لدعم السياحة الثقافية وربطها بالسياحة الشاطئية، والعمل عىل جذب املزيد من السياحة الوافدة إليها عن طريق تشجيع رحالت 

اليوم الواحد من مدن البحر األمحر إىل وادي النيل.
ويف سياق آخر، قام املجلس األعىل لآلثار باملوافقة عىل منح املواطنني األفارقة يوم 2٥ مايو ختفيض بنسبة ٥0% عىل رسوم دخول املواقع األثرية واملتاحف 
املفتوحة للزيارة، بمناسبة  اإلحتفال بيوم أفريقيا الذي يتزامن مع تأسيس ذكرى منظمة الوحدة األفريقية عام 1963 واملعروفة اآلن باسم االحتاد األفريقي.



تفقد أعمال مشروع تطوير شجرة مرمي باملطرية 

جوالت وزيارات

...ومستجدات الترميم بقلعة صالح الدين األيوبي

تفقد الوزير يوم  2٤ مايو مستجدات أعامل مرشوع تطوير شجرة مريم واملنطقة املحيطة هبا بحي املطرية بالقاهرة والتي تعد أحد نقاط مسار رحلة العائلة 
املقدسة بمرص، حيث وجه بتزويد مركز الزوار بشاشات تفاعلية لتعريف الزائر بنقاط مسار العائلة املقدسة يف مرص وبمرشوعات الرتميم والتطوير التي 
متت هبا، باإلضافة ايل وضع بعض القطع األثرية القبطية لتكون قاعة للعرض املتحفي بمنطقة شجرة مريم، وختصيص مكان ليكون منفذًا لبيع منتجات 
رشكة "كنوز مرص للنامذج األثرية"، باإلضافة إىل دراسة ختصيص ساحة انتظار للسيارات بجوار حديقة شجرة مريم، مؤكدًا عىل رضورة االلتزام بالتوقيتات 

املحددة لالنتهاء من أعامل الرتميم والصيانة الالزمة باملنطقة. 

تفقد الوزير، يوم 20 مايو، أعامل ترميم جامع حممد عيل وبرج الساعة بقلعة صالح الدين األيويب بالقاهرة، وذلك للوقوف عىل آخر مستجدات األعامل 
هبام، وقد شملت اجلولة تفقد األعامل اجلارية بصحن املسجد وبرج الساعة وبيت الصالة. ووجه الوزير، خالل اجلولة، برضورة االلتزام بالتوقيتات املحددة 
مسبقا لالنتهاء من أعامل الرتميم والصيانة الالزمة ما يأيت يف إطار رؤية ورسالة الوزارة للنهوض بقطاعي السياحة واآلثار، وتعزيز ريادة مرص كوجهة 
سياحية كربى حديثة ومستدامة. وخالل جولته، التقى الوزير بمجموعة من الزائرين من األرس املرصية وطالب اجلامعات الذين حرصوا عىل التحدث معه 

عن السياحة واآلثار املرصية، معربني عن سعادهتم برتميم برج الساعة.
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اكتشافات أثرية 

اكتشاف عدد من املقابر بجبانة احلامدية شرق سوهاج

يف إطار مرشوع التوثيق والتسجيل األثري للمقابر الصخرية املوجودة بجبانة 
التابعة  األثرية  البعثة  نجحت  سوهاج،  بمحافظة  الرشقي  باجلبل  احلامدية 
للمجلس األعىل لآلثار يف الكشف عن عدد ضخم من املقابر الصخرية ذات 
طرز متعددة والتي يصل عددها إىل قرابة 2٥0 مقربة حمفورة يف عدة مستويات 
ممر  ذات  أخرى  ومقابر  للدفن،  آبار  عدة  أو  بئر  ذات  مقابر  ومنها  اجلبل،  يف 
منحدر ينتهي بغرفة للدفن. ومتتد تلك املقابر إىل فرتات زمنية ترتاوح بني هناية 
الدولة القديمة وحتى هناية العرص البطلمي. ومن النامذج املكتشفة للمقابر، 
مقربة ترجع إىل هناية الدولة القديمة مكونة من مدخل يؤدي إىل صالة عرضية 
وبئر للدفن باجلنوب الرشقي وهي عبارة عن ممر منحدر يؤدي إىل غرفة صغرية 

للدفن، وتم إعادة استخدام البئر مرة أخرى يف عصور الحقة.

السيدة األمريكية جلوريا والكر حتقق حلمها بزيارة األهرامات
 

جلوريا  األمريكية  السيدة  لقاء  عىل  الوزير  حرص  مايو،   9 يوم  يف 
والكر يف أول أيام حتقيق حلمها بزيارة منطقة أهرامات اجليزة، حيث 
جاءت من والية فيالدلفيا بالواليات املتحدة األمريكية لتحقيق حلم 
أرسهتا،  برفقة  اجليزة  أهرامات  ومشاهدة  مرص  زيارة  وهو  عمرها 
هلا  بفتحها  السامح  تم  والتي  اهلول  أبو  متثال  بساحة  الوزير  واستقبلها 

بشكل استثنائي، حيث تبادال أطراف احلديث.
تستمتع  لكي  األقرص  حمافظة  لزيارة  الدعوة  هلا  الوزير  قدم  وقد 
املوجودة هبا والتي ستقدم هلا فرصة  الفريدة  بمشاهدة اآلثار املرصية 
تقوم  أن  موجهًا  العريقة،  املرصية  احلضارة  عىل  أكرب  بصورة  للتعرف 
وعائلتها  هي  زيارهتا  فرتة  ملد  املنظمة  الرشكة  مع  بالتنسيق  الوزارة 
رحلة  واستغرقت  األقرص.  بزيارة  خالله  تقوم  واحد  ليوم  مرص  إىل 
أهم  زيارة  تتضمن  أسبوعًا،  مرص  يف  وعائلتها  والكر  جلوريا  السيدة 

املعامل السياحية واألثرية يف حمافظتي القاهرة وجنوب سيناء.
لقاء الوزير مع السيدة األمريكية جلوريا والكروابنها أمام متثال أبو اهلول
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معارض خارجية

املشاركة في الدورة ٤١ للمعرض الدولي للسياحة والسفر )الفيتور( مبدريد 

السياحي يف  للتنشيط  العامة  للهيئة املرصية  التنفيذي  الرئيس  برئاسة  السياحي  القطاع  بوفد من  الوزارة  السياحة"، شاركت  تفعيل  "من أجل  حتت شعار 
فعاليات الدورة ٤1 للمعرض الدويل للسياحة والسفر )الفيتور( بالعاصمة اإلسبانية مدريد، وامُلقام يف الفرتة من 19 إىل 23 مايو، بمشاركة 60 دولة. 

وقد افتتح رئيس اهليئة اجلناح املرصي املشارك باملعرض، والتقى برئيس هيئة السياحة اإلسبانية، إىل جانب عقده عدد من اللقاءات املهنية املكثفة مع ممثيل 
كربى منظمي الرحالت السياحية ورشكات السياحة والطريان والفنادق يف السوق اإلسباين، وجمموعة من اللقاءات اإلعالمية، يف اجلناح املرصي، مع ممثيل 

عدد من الصحف والقنوات التلفزيونية ووكاالت األنباء الدولية.

... وفي املعرض السياحي الدولي UITT بالعاصمة االوكرانية كييف

شاركت الوزارة ممثلة يف اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي، يف املعرض السياحي الدويل UITT بالعاصمة االوكرانية كييف وذلك خالل الفرتة من 
11 حتى 13 مايو، هبدف تعزيز احلركة السياحية الوافدة من أوكرانيا، حيث يعد ها املعرض هو أحد أكرب الفعاليات السياحية واملهنية الدولية يف أوكرانيا.

وعىل هامش املعرض، عقد رئيس اهليئة عدد من اللقاءات املهنية مع منظمي الرحالت بالسوق األوكراين، والتقى برئيس غرفة التجارة والصناعة األوكرانية 
UCCI وهي اجلهة املسئولة عن املجال السياحي من القطاع اخلاص األوكراين، إىل جانب عدد من اللقاءات اإلعالمية مع وسائل اإلعالم األوكرانية.

وقد شهد اجلناح املرصي إقباالً ملحوظًا من قبل زائري املعرض واملهتمني بالسياحة املرصية، وتم توزيع اهلدايا العينية والنرشات السياحية املختلفة 
عىل رواد اجلناح والرد عىل استفساراهتم بخصوص السياحة والسفر إىل مرص. 

"BIT" ومعرض ميالنو السياحي الدولي ...

"BIT" بنسخته االفرتاضية 2021 والذي ُأقيم  شاركت الوزارة ممثلة يف اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي يف معرض ميالنو السياحي الدويل 
خالل الفرتة من 9 وحتى 1٤ مايو ويعد من أهم املعارض املهنية بالسوق اإليطايل، حيث هيدف إىل مواكبة التغيريات الرسيعة واملتالحقة التي يشهدها 
سوق صناعة السياحة والسفر حول العامل، كام أنه كان فرصة للتواصل مع رشكاء املهنة وممثيل قطاع السياحة يف السوق اإليطايل لبحث سبل التعاون 

املشرتك ودفع مزيد من احلركة السياحة الوافدة ايل مرص. 

معرض ملوك الشمس ببراغ كامل العدد حتى ٦ يونيو املقبل

بعد إعادة فتح معرض "ملوك الشمس" بالعاصمة التشيكية بداية مايو عقب فرتة 
توقف قصرية يف أعقاب تداعيات أزمة فريوس كورونا، نفذت مجيع تذاكر دخول 
املواطنني  قبل  من  كبريًا  اقباالً  املعرض  ويشهد   ،2021 يونيو   6 حتى  املعرض 
التشيك، حيث وصل عدد الزائرين منذ إعادة افتتاحه إىل ما يقرب من 10 آالف 
يف   التشيكي  الوزراء  ورئيس  الوزير  افتتحه  كان  والذي  املعرض  هذا  ويعد  زائر. 
وأكرب  التشيك،  بجمهورية  براغ  مدينة  يف  املرصية  لآلثار  األول  املايض،  أغسطس 

معرض آلثار الدولة القديمة.

الترويج والتنشيط

املتحف املصري بالتحرير ومنطقة أهرامات اجليزة يستقبالن املدون الروسي جوسن جاسانوف

بالتحرير ومنطقة أهرامات اجليزة، يوم 3  استقبل املتحف املرصي 
والذي  جاسانوف  جوسن  املعروف  الرويس  واملؤثر  املدون  مايو، 
يتابع  التواصل االجتامعي، حيث  يتمتع بشعبية كبرية عىل منصات 

صفحته اخلاصة عىل موقع انستجرام 16.٥ مليون متابع. 
وقد حرص املدون الرويس عىل تسجيل فيديوهات قصرية والتقاط 
الصور التذكارية له يف املتحف ومنطقة األهرامات وأمام متثال أبو 
التواصل  موقع  عىل  اخلاصة  صفحته  عىل  بمشاركتها  وقام  اهلول، 

االجتامعي انستجرام، ودعى متابعيه لزيارة مرص.

جانب من القطع األثرية باملعرض 
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استقبل متحف رشم الشيخ وفًدا من املدونيني السياحيني والذين تستضيفهم 
املحافظة هبدف الرتويج والتنشيط للمقومات السياحية واألثرية هبا وتنشيط 
احلركة السياحية إليها، حيث يضم الوفد ٤٥ مدونًا من 16 دولة منها روسيا 
أعرب  وقد  وغريها.  وارمينا  وايطاليا  وأمريكا  واليونان  وهولندا  واوكرانيا 
الوفد، خالل زيارهتم للمتحف، عن إعجاهبم باملقتنيات األثرية به وتنوعها، 
توت  بامللك  اخلاصة  األثرية  القطع  وخاصة  هلا،  اجلاذب  العرض  وأسلوب 
املتحف  افتتاح  قرب  حتى  استثنائية  بصفة  عرضها  يتم  والتي  آمون  عنخ 

املرصي الكبري.

تفقد آخر مستجدات أعمال مشروع نقل مركب خوفو األولى 

مايو،   ٥ يوم  لآلثار،  األعىل  للمجلس  العام  األمني  تفقد 
األوىل  خوفو  مركب  نقل  مرشوع  أعامل  مستجدات  آخر 
اهلرم  آثار  بمنطقة  خوفو  مركب  بمتحف  عرضها  مكان  من 
حيث  الكبري،  املرصي  باملتحف  اجلديد  عرضها  مكان  إىل 
طبقًا  املركب  بجسم  اخلاصة  والتدعيم  التغليف  أعامل  تسري 
للمعايري العلمية املتبعة يف نقل اآلثار، ووفقًا للجدول الزمني 
الشامل  التعقيم  بأعامل  الرتميم  املخصص هلا، كام يقوم فريق 
وتأمني  سالمة  يضمن  بام  التدعيم  أعامل  قبل  املركب  جلسم 
أجزاء املركب أثناء عملية النقل، هذا باإلضافة إىل استخدام 

مواد خالية من احلموضة يف عملية التغليف.

إعادة تركيب البوابة اخلارجية األصلية للمتحف املصري بالتحرير  

بعد االنتهاء من فعالية نقل موكب املومياوات امللكية، تم االنتهاء، يف 11 مايو، من إعادة تركيب البوابة اخلارجية األصلية للمتحف املرصي بالتحرير، والتي 
تم فكها منذ شهور وحفظها بحديقة املتحف وتركيب بوابة غريها حديثة بصورة مؤقتة حلني االنتهاء من خروج املومياوات امللكية من املتحف إىل مكان 
عرضها الدائم باملتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط، وذلك للحفاظ عليها ولتسهيل خروج موكب املومياوات نظرًا لضيق املسافة بني ضلفتي 

الباب بعد فتحه مما كان يصعب من عملية مرور املوكب.

وزير الشباب والرياضة الروسي يزور مجمع األديان

استقبلت منطقة جممع األديان، يوم 23 مايو، وزير الشباب والرياضة ونظريه الرويس حيث قاما بجولة سياحية شملت الكنيسة املعلقة، وجامع عمرو 
املنطقة وما تم هبا  الزيارة رئيس قطاع اآلثار االسالمية والقبطية واليهودية الذي قام برشح تاريخ  بن العاص، وكنيسة أيب رسجة، واصطحبهم خالل 

من أعامل الرتميم والتطوير التي متت.

 املشاركة في ختام فعاليات بطولة اجلونه الدولية لإلسكواش ٢٠٢١ 
شارك، يف 28 مايو، نيابة عن الوزير، الرئيس التنفيذي للهيئة املرصية العامة للتنشيط السياحي يف ختام النسخة التاسعة من بطولة اجلونة الدولية لالسكواش 
2021 للرجال والسيدات، وحضور مراسم توزيع اجلوائز عىل الفائزين، وذلك بحضور عدد من القيادات الوزارية املختلفة وممثيل حمافظة البحر األمحر 
وعددًا من رجال األعامل واملستثمرين وكبار الشخصيات العامة وممثيل الدول املشاركة واهليئات واملنظامت الرسمية. وقد أقيمت هذه البطولة خالل الفرتة 

من 20 حتى 28 مايو عىل أرض مركز اجلونة للمؤمترات والثقافة بمدينة الغردقة حتت رعاية وزاريت السياحة واآلثار والشباب والرياضة. 

أخبار متنوعة

متحف شرم الشيخ يستقبل وفًدا من املدونني السياحيني من ١٦ دولة

جولة املدونيني السياحيني باملتحف

فريق العمل أمام مركب خوفو
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نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بمكتب الوزير، برنامج ثقايف، عرب تطبيق زووم،  بالتعاون مع مركز مرص للعالقات الثقافية والتعليمية 
بسفارة مجهورية مرص العربية باململكة املغربية، وقطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وذلك إلحياء املوروثات الثقافية 

املشرتكة والرتاث املتبادل بني البلدين. 
تنمية  تستهدف  والتي  والتعليم،  الرتبية  بوزارة  والفني  العام  التعليم  بالتعاون مع قطاعي  "حكايتنا"، وذلك  مبادرة حتت عنوان  ايضًا  اإلدارة  أطلقت  كام 
الوعي السياحي واألثري لدى طالب املدارس بجميع املراحل التعليمية؛ من خالل تنفيذ عدد من الزيارات للمواقع السياحية واألثرية باملحافظات املرصية 

املختلفة، وربط تلك الزيارات باألحداث املحلية والعاملية واالكتشافات األثرية احلديثة. 

اجتماعات 

مجلس إدارة هيئة التنشيط يناقش آليات الترويج السياحي ملصر خالل الفترة املقبلة

بآليات ومقرتحات الرتويج السياحي ملرص بصورة أكرب  للتنشيط السياحي عددًا من املوضوعات اخلاصة  العامة  ناقش اجتامع جملس إدارة اهليئة املرصية 
الثالثة أشهر  املختلفة خالل  بالوزارات واملحافظات  بالوزارة وتلك اخلاصة  املقبلة. حيث تم مناقشة أجندة األحداث والفعاليات اخلاصة  الفرتة  خالل 

القادمة لبحث إمكانية االستفادة منها يف الرتويج السياحي، مع التأكيد عىل أمهية وجود أجندة موحدة لكافة األحداث والفعاليات يف مرص.
كام تم اطالع املجلس عىل مستجدات االسرتاتيجية اإلعالمية التي يقوم بإعدادها أحد التحالفات الدولية التي تعاقدت معها الوزارة يف يناير املايض،  والتي 

سيتم االنتهاء منها خالل  شهرين ليتم إطالق محلة تروجيية دولية ملرص ملدة ثالثة سنوات قبل بداية خريف هذا العام.

بحث سبل دعم السياحة البيئية والترويج حلملة "ايكو ايجيبت" 

اجتمع  الوزير ووزيرة البيئة ملناقشة سبل دعم السياحة البيئية واملستدامة والرتويج هلا حمليا وعامليا ، وتم استعراض عدًدا من املوضوعات املشرتكة منها 
جهود الوزارتني خالل محلة ايكو اجييبت للرتويج للسياحة البيئية ورفع وعي العاملني بالقطاع السياحي بأمهية محاية البيئة، وتفعيل رخص الفنادق الصديقة 

للبيئة. وناقش الوزيران تطوير اإلجراءات اخلاصة بدراسات تقييم األثر البيئي للمنشآت الفندقية والسياحية.

االجتماع بوفد حكومي صربي

التقى الوزير يوم 2٥ مايو بعدد من أعضاء الوفد احلكومي الرصيب برئاسة حاكم إقليم 'فويفودينا' بجمهورية رصبيا، يضم ممثلني عن قطاعات السياحة 
واالقتصاد والصناعة والتجارة يف رصبيا، خالل زيارهتم ملرص، بحضور سفري رصبيا يف القاهرة، ونائب الوزير لشئون السياحة، والرئيس التنفيذي للهيئة 
املرصية العامة للتنشيط السياحي. وقد تم خالل اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بني البلدين وزيادة حركة السياحة الوافدة ملرص من رصبيا، باإلضافة إىل 
عدد من املوضوعات اهلامة والتي من بينها أعامل اللجنة املرصية الرصبية املشرتكة بني البلدين.  ويف سياق متصل، قام الوفد احلكومي الرصيب بزيارة إىل 

منطقة أهرامات اجليزة واملتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط يف جولة شملت قاعة العرض املركزي وقاعة املومياوات.

تعزيز سبل تعزيز التعاون بني مصر واليونان

استقبل الوزير يف 23 مايو سفري دولة اليونان بالقاهرة، ذلك لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي واألثري وتبادل اخلربات بني اجلانبني، خاصة يف ظل بدء 
دولة اليونان للفتح السياحي التدرجيي هبا، باإلضافة إىل إمكانية التعاون يف جمال البحث العلمي وعمل بعثات أثرية مشرتكة، والتنسيق فيام خيص إعداد 

برامج سياحية مشرتكة بني البلدين وال سيام يف جمال سياحة الكروز.

تدريب ووعى أثري وسياحي 

انتهاء فعاليات البرنامج الثقافي الرمضاني

إلحياء املوروثات الثقافية املشتركة بني مصر واملغرب
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املتحف القومي للحضارة املصرية 

واصل املتحف استقبال زائريه منذ افتتاحه ىف إبريل املايض، حيث  توافد خالل 
والواليات  وأسبانيا  فرنسا  من  السياحية  املجموعات  عرشات  مايو،  شهر 
بجوالت  وقاموا  والصني،  واليابان  ورومانيا  والربازيل  األمريكية  املتحدة 
داخل قاعة العرض املركزي وقاعة املومياوات امللكية، وحرصوا عىل التقاط 
الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية اخلاصة بموكب املومياوات امللكية 
والتي احتفظ هبا املتحف ختليًدا هلذه االحتفالية االستثنائية التي جذبت أنظار 

العامل يوم 3 أبريل املايض. 
والسفراء  العامة  الشخصيات  من  عددًا  املتحف  استقبل  متصل،  سياق  ويف 
والسفري  الياباين،  والسفري  الرويس،  السفري  بينهم  من  بالقاهرة،  األجانب 
األوسط  الرشق  منسق  تضمن  أمريكي  وفد  زيارة  إىل  باإلضافة  البلجيكي، 
وشامل إفريقيا بمجلس األمن القومي، ومستشار وزارة اخلارجية األمريكية، 
ومنسق جملس األمن القومي للرشق األوسط وشامل إفريقيا، ونائب مساعد 
وزير الدفاع لشؤون الرشق األوسط. كام استقبل املتحف وفد رفيع املستوي 
من الوكالة اجلامعية الفرنكوفونية برئاسة رئيس الوكالة، ووفد احتاد اللجان 
األوليمبية األفريقية 'األنوكا' وذلك أثناء تواجدهم يف مرص لعقد اجتامعات 

اجلمعية العمومية لالحتاد، بحضور ومشاركة ممثلني من ٥٤ دولة أفريقية.

املتحف يستقبل زوار من العديد من دول العالم 

مصر حتتفل مع أشقائها بالقارة السمراء بيوم أفريقيا بتنظيم زيارة للمتحف 

بمناسبة االحتفال بيوم أفريقيا والذي يوافق يوم 25 مايو من كل عام، استقبل املتحف بالتنسيق بني الوزارة ووزارة اخلارجية، سفراء 
الدول األفريقية وقريناهتم، يف جولة شملت زيارة قاعة العرض املركزية، وقاعة املومياوات، وحديقة املتحف. 
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املتحف املصرى الكبير

إصدار قرار رئيس اجلمهورية بتشكيل مجلس أمناء هيئة املتحف 

ا بتشكيل جملس أمناء هيئة املتحف ملدة ثالث سنوات، وهو املجلس الذي يرتأسه سيادته، وبعضوية كل   أصدر فخامة الرئيس  يف شهر مايو ، قراًرا مجهوريًّ
السيد تارو آسو نائب رئيس وزراء اليابان "بصفته"، والسيد جوهي ساساكي، مدير متحف كيوتو الوطني "بصفته"، واألمري سلطان بن سلامن رئيس جملس 
إدارة وكالة الفضاء السعودية، ومدير متحف املرتوبوليتان، وأمني عام منظمة السياحة العاملية، ومن اجلانب املرصى وزير السياحة واآلثار، وزير الثقافة، 
وزير املالية، مدير مكتبة اإلسكندرية، الدكتور زاهي حواس،  الدكتور فاروق حسني، السيد  هشام عكاشة، الدكتور فاروق العقدة ، السيد حممد لطفي 
منصور، واإلعالمي رشيف عامر. ونص القرار عىل أن جملس األمناء خيتص برسم السياسات العامة لعمل هيئة املتحف، وإقرار اخلطط الالزمة املتعلقة 
بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل اهليئة، ودعم ومتابعة نشاطها وإسداء ما يراه من توجيه يف هذا الشأن، كام أن له أن يتخذ ما يلزم من القرارات؛ لتحقيق 
أغراض اهليئة وفًقا ألحكام القانون، كام نص عىل أن املجلس جيتمع مرة واحدة يف السنة، أو كلام دعت الرضورة؛ بناء عىل دعوة من رئيسه، عىل أن يتوىل 

الوزير املختص بشئون اآلثار عرض تقارير العمل عىل املجلس.

االنتهاء من إعادة تركيب املقصورة الثالثة للملك توت عنخ آمون باملتحف

الثالثة  املقصورة  تركيب  إعادة  من  املتحف  وآثري  مرممي  انتهي 
املايض  الشهر  املتحف  استقبلها  والتي  آمون  عنخ  توت  للملك 
اخلاصة  املقاصري  باقي  مع  هلا  املخصص  باملكان  لعرضها  متهيًدا 

بامللك الشاب.
العمل  من  ساعة   1٤ حوايل  املقصورة  تركيب  أعامل  استغرقت 
واملتحف  بالتحرير  املرصي  باملتحف  العمل  فريق  ويقوم  الدقيق. 
اخلاصة  واحلامية  والتدعيم  الرتميم  أعامل  بمبارشة  الكبري  املرصي 
باملقاصري األوىل والثانية للملك الشاب واملوجودة حاليا باملتحف 
العلمي  التوثيق  أعامل  من  االنتهاء  تم  حيث  بالتحرير،  املرصي 
X Ray Radio Graphy والتصوير  هلام والتي شملت التصوير 
كل  حالة  عن  شامل  تقرير  إعداد  تم  كام  والفيديو،  الفوتوغرايف 
وإعادة  الفك  يساعد يف عملية  أن  الذي من شأنه  األمر  مقصورة 

التجميع، وذلك متهيًدا لنقلها للمتحف املرصي الكبري قريبا.

من أرشيف مركز تسجيل اآلثار املصرية

معبد فيلة عام ١٨٨٠

تصوير بيسكال صباح
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وهبذه  للمتاحف،  العاملى  باليوم  العامل  حيتفل  عام  كل  من  مايو   18 يف 
املناسبة افتتح الوزير ووزير الطريان املدين،  متحفي اآلثار املرصية بمبنى 
الركاب رقم )2( ومبنى الركاب رقم )3( بمطار القاهرة الدويل،  وتم 
بالتعاون  الوزارة  وستقوم  املسافرين،  لكل  اليوم  هذا  يف  جمانا  فتحهام 
املطارات املرصية  باقي  الفكرة يف  بتعميم هذه  املدين  الطريان  مع وزارة 
كنوز  عن  نبذة  للسائح  لتقدم  السياحية،  باملدن  املوجودة  نلك  خاصة 

احلضارة  املرصية العظيمة.
زيادة  هبدف  "األيكوم"  للمتاحف  الدويل  املجلس  حدده  اليوم  وهذا 
احلية  الذاكرة  باعتبارها  املجتمعات  تطوير  يف  املتاحف  بأمهية  الوعي 

للشعوب.
و  التخيل"،  واعادة  التعايف  املتاحف  "مستقبل  العام  هذا  عن،انه  وكان 
املتاحف األثرية من تداعيات فريوس كورونا،  يلقي الضوء عىل تعايف 

وإعادة ختيل مستقبل العمل من جديد  بعد تلك األزمة.

افتتاح متحفي املطار مبناسبة اليوم العاملي للمتاحف


